PROTOKÓŁ NR XXIII/17
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 9 października 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście wg
załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady XXIII-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14
radnych (Nieobecny Mariusz Rzepny), co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może
obradować i podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z XXII sesji Rady Gminy jest
wyłożony na stoliku. Jeżeli do końca sesji nie zostaną wniesione uwagi, uznamy, że protokół
został przyjęty bez zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący przypomniał, że proponowany porządek obrad został radnym
przesłany wraz z zaproszeniami. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski o
zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta Gminy Poświętne o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Poświętnem na dzień 9 października 2017 r z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok.
4. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
W związku z realizacją inwestycji pod nazwą Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną .pojawiła się możliwość pozyskania dotacji z budżetu
państwa na dofinansowanie inwestycji.
/wniosek w załączeniu/
Wobec tego, że zrealizowany został pkt.1 i pkt.2 porządku obrad przechodzimy obecnie do punktu
3 porządku obrad.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017rok
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy
Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ XXIII/131/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok
Ad.13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1000 Przewodniczący Rady zamknął
XXIII sesję Rady Gminy Poświętne.
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