Protokół Nr XXVIII/2009
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 19 października 2009 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Sałata,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król – insp.ds. obsługi Rady
Gminy.
Przewodniczący otwierając XXVIII Sesję Rady Gminy powitał radnych,
Wójta Gminy Adama Bodurę, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są
prawomocne.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 13 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata przedstawił
projekt porządku obrad:
Proponuje następujący porządek obrad :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
Sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji i opinii komisji o
projekcie uchwały na Sesję Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Zmiany plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce
na 2009 rok,
9) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce
za rok szkolny 2008/2009
10)
11)
12)
13)

Interpelacje radnych.
Sprawy różne.

Wolne wnioski i zapytania
Zakończenie obrad.

Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie cały porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych obecnych na sali.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego
punktu porządku obrad tj pkt. 4 przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji
Rady Gminy.
Poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje się
do wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy , każdy zainteresowany może
zapoznać się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń , nie
wymagali odczytywania przyjmując protokół poprzez głosowanie
jednogłośnie.
Ad.5
W informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
sesjami Przewodniczący poinformował, że każdego tygodnia co wtorek
pełnił dyżur w Urzędzie Gminy.
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między sesjami, Wójt
Gminy poinformował, że
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. pkt. 7 odczytania protokołów i opinii komisji
o projekcie Uchwały na Sesję Rady Gminy.
Protokół Nr 9/2009 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
12 października 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy
Pietrzykowski ( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 6/2009 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia

16 października 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej
Mazurek ( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekty uchwał na Sesję Rady
Gminy:
a) Zmiany plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce
na 2009 rok,
Radni podjęli następujące uchwały:
.
a) Uchwałę Nr XXVIII/ 153 / 2009 w sprawie zmiany planu
dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwalona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9

Ad.10
W interpelacjach radnych głos zabrali radni:
Ad.11
W sprawach różnych głos zabrali :

Ad.12
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.13.
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:30
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król

