
Głowno, dn. 30 września 2016 r.
OR.0002.98.2016

Protokół nr XXIV/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 września 2016 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ustawowa liczba radnych – 15
                                                                        Faktyczna liczba radnych 

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 13

I. Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
  1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i  w budżecie  Gminy

Głowno na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i  w budżecie  Gminy

Głowno na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na

2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na

2016 rok

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  800

otworzył  XXIV  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał. 

Ad.2.
              Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że każdy radny przy
zawiadomieniu  o  sesji  otrzymał  proponowany  porządek  obrad.  Zapytał,  czy
odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski.
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Nie było.
W związku  z  powyższym prowadzący  obrady  stwierdził,  że  porządek  obrad
został przyjęty.

Ad.3.
        W tym punkcie obrad i następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy Głowno.
Pierwszy z nich dotyczył zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016
rok. 
Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do wszystkich projektów uchwał powiedział,
że  zgodnie  z  sugestiami  radnych  100  tys.  zł  zabiera  się  z  środków
zaplanowanych  na  inwestycję  drogową  w  Mąkolicach  z  przeznaczeniem  na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woli Zbrożkowej.
Pierwszy  z  rozpatrywanych projektów dotyczył  zmian budżetu  i  w budżecie
Gminy  Głowno  na  2016  rok,  w  którym  zwiększa  się  budżet  po  stronie
dochodów i wydatków o kwotę 41.200,00 zł (w tym projekcie zabezpiecza się
środki na wyposażenie  ekopracowni  w szkołach w Mąkolicach i  w Popowie
Głowieńskim).
Pytań i uwag radnych do projektu uchwały nie było.  
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zapytał  radnych czy  może nie  czytać
całej uchwały i po uzyskaniu zgody poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod
głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  zmian budżetu i w budżecie
Gminy na 2016 rok 13 głosami za,  na 13 radnych uczestniczących w sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 2 do protokołu).

Ad.2.
        Drugi  projekt  dotyczył  również zmian budżetu i  w budżecie  Gminy
Głowno  na  2016  rok.  W  tym  projekcie  zabezpiecza  się  środki  na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woli Zbrożkowej.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na to, aby nie czytać całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  zmian budżetu i w budżecie
Gminy na 2016 rok 11 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym  - na 13
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 3 do
protokołu).

Ad.3.
       Trzeci z rozpatrywanych  projektów uchwał dotyczył zmian w budżecie
Gminy  Głowno  na  2016  rok.  Ten  projekt  uchwały  zabezpiecza  środki  na
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dofinansowanie budowy wiaty na spotkania mieszkańców wsi i turystów przy
OSP Popów Głowieński, a o którą zabiegało sołectwo w ramach tzw. małych
projektów dofinansowywanych przez Urząd Marszałkowski. 
 Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na to, aby nie czytać całego projektu
uchwały poddał go pod głosowanie.
Nie było pytań i uwag ze strony radnych. 
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  zmian budżetu i w budżecie
Gminy na 2016 rok 13 głosami za - na 13 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).

Ad.4.
          Ostatni z rozpatrywanych projektów dotyczył również zmian w budżecie
Gminy Głowno. Zabezpieczone zostały w nim środki na dofinansowanie małego
projektu, w tym przypadku dla sołectwa Wola Lubiankowska (również budowa
wiaty).
Pytań i uwag ze strony radnych do przedstawionego projektu uchwały nie było. 
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik ponownie zapytał radnych czy może nie
czytać  całej  uchwały  i  po  uzyskaniu  zgody  poddał  projekt  uchwały  w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie  zmian w budżecie Gminy na
2016 rok 13 głosami  za,  na 13 radnych uczestniczących w sesji  i  biorących
udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu).
Wójt Gminy Marek Jóźwiak podziękował radnym za podjęcie uchwał.
Następnie  w  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  prowadzący  obrady
Łukasz Łukasik o godz. 810 zamknął XXIV sesję Rady Gminy Głowno. 

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik
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