PROTOKÓŁ
z XXXIV sesji Rady Gminy
z dnia 16 września 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zakończenie obrad

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1600.
Obecnych 14 radnych (nieobecny: Lech Kaźmierczak)

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXIV sesji Rady Gminy, powitał radnych,
sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców gminy. Następnie na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że sesja została
zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Wójta, na podst. art. 20 ust. 3 ustawy o
samorządzie gminnym. Przewodniczący RG odczytał wniosek Wójta złożony wraz z
propozycją porządku obrad w dniu 11 września 2009 r. (wniosek stanowi załącznik do
niniejszego protokołu). Przewodniczący wyjaśnił, że Wójt nie mógł uczestniczyć w
dzisiejszej sesji, ponieważ na dziś zostało wyznaczone spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego.
Ponadto Przewodniczący RG poinformował, że radni otrzymali przed sesją nowy projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie i poprosił p.Gabrielę Morgę, kierownika ref.
gospodarki komunalnej i przestrzennej o wyjaśnienia dotyczące nowej wersji uchwały.
G.Morga – zmiana dotyczy zakupu budynku po byłej aptece. W związku z tym, że Urząd
Gminy otrzymał w dniu wczorajszym zawiadomienie o ustaleniu terminu podpisania aktu
notarialnego na 6 października br., zaszła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w
budżecie gminy.
Przewodniczący RG odczytał proponowany porządek obrad i poprosił radnych o zgłaszanie
ewentualnych uwag.

R.Kacprzak – nawiązując do swojego wystąpienia na przedostatniej sesji i złożonego
wówczas projektu uchwały zwrócił się z wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku
obrad o dodatkowy punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Prokuratury
Rejonowej w Sochaczewie. Radny odczytał wniosek, uzasadnienie oraz przygotowany projekt
uchwały i złożył je na ręce Przewodniczącego Rady (wniosek stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący RG – przypomniał, że zmiany w porządku obrad sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym wymagają zgody wnioskodawcy. Wnioskodawca dzisiejszej sesji Wójt
M.Olechowski złożył na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody
na wprowadzenie jakichkolwiek zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym
wniosek radnego R.Kacprzaka nie może być uwzględniony.
Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXIV sesji.

Ad. pkt 3

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXXIV/229/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy.
Zwiększenia w dochodach dotyczą: rozdz. 60016 – dotacja z FOGR 55.000 zł, rozdz. 75412 –
dofinansowanie dla OSP Paprotnia 9.500 zł, rozdz. 90017 – wpłata nadwyżki z GZGK 91.500 zł.
Zwiększenia po stronie wydatków dotyczą m.in. :
- wykonania projektu dla sieci wodociągowej Ludwików (rozdz. 01010 - 3.800 zł)
- otrzymanej dotacji z FOGR na ul. Wiosenną (rozdz. 60016 – 55 tys. zł)
- rozstrzygniętego przetargu na budowę nakładki asfaltowej w Skrzelewie (rozdz. 60016 – 40
tys. zł)
- nabycia budynku po aptece (rozdz. 70005 – 200 tys. zł przesunięcie środków między
paragrafami)
- wydatków inwestycyjnych dla OSP Teresin (rozdz. 75412 – 7 tys. zł)
Zmiany w dziale „Oświata i Wychowanie” dokonane zostały na wniosek dyrektorów szkół,
zaś zmiany w dziale „Kultura fizyczna i sport” na wniosek dyrektora GOSiR.
Przesunięcia w rozdz. 92695 wynikają z potrzeby wykonania dodatkowych prac związanych z
ogrodzeniem placów zabaw w Serokach i Granicach.
Dyskusja
J.Szymaniak – kwota 200 tys. zł wystarczy na zakup budynku po aptece, czy suma zakupu
jest wyższa?
J.Durczak – suma zakupu budynku to 390 tys. zł. Początkowe ustalenia zakładały wpłatę w
tym roku ok. 200 tys. zł, dlatego w budżecie zaplanowane były na ten cel mniejsze środki.
Zmiany personalne w „Cefarmie” w Łodzi spowodowały zmianę decyzji, według której
Urząd Gminy w tym roku musi wpłacić całą kwotę zakupu.
Radni nie zgłosili wniosków.
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Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
została przez Radę Gminy podjęta.
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Zakończenie obrad

Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIV sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1620 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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