RG.0002.35.S.VII.2018

PROTOKÓŁ Nr XXXV.2018
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 10 maja 2018 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach
Ad. 1
XXXV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz
Dydzik o godz. 16.15. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych
list obecności), udział w Sesji wzięło 9 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Ad. 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie
międzysesyjnym i podpisanych umowach.
5. Podjęcie uchwał w sprawie
1) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zakończenie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
Komprachcice został podpisany. Protokół był wyłożony do wglądu na sali obrad, a wcześniej był
dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl .
Ad. 4
Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie
międzysesyjnym i podpisanych umowach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 5
Stwierdzono, że wymagane materiały na sesję radni otrzymali i przystąpiono do głosowania nad
każdym z projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z wnioskiem
Wójta z dnia 30 kwietnia 2018 r. - uchwałę nr XXXV.252.2018 podjęto jednomyślnie;
(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
2) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021
zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 30 kwietnia 2018 r.- uchwałę nr XXXV.253.2018 podjęto
jednomyślnie. (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacyjnie: protokoły z posiedzeń Komisji Społecznej
nr 48.2018, nr 50.2018 oraz protokół nr 9.2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej są dostępne do wglądu
na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl .
Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania - brak
Ad. 8
Wójt Gminy odpowiadał na pytania Radnych wynikające z bieżącej pracy Gminy.
Ad. 9
Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.17.30.
przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik
protokołowała:
insp. Bożena Fedorowska

