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                                                           Protokół Nr XXXI/2018         

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 8  lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia trzydziestej pierwszej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  

13 radnych na stan Rady 14 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   

Radna nieobecna – Agnieszka Kowalska. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

3. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

4. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 

wraz z materiałami. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 

2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

3. Zamknięcie sesji.       

 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 12 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

 

Ad. 2  ppkt.1 i 2 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały wraz 

z załącznikami, a następnie poprosił Skarbnika Gminy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zmian 

w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok oraz w zakresie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018 – 2029. 

Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia środków 

finansowych na remont świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej ponieważ po otwarciu ofert na to 

zadanie okazało się, że środki przeznaczone na ten cel nie są wystarczające. Druga zmiana dotyczy 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Łaskarzew na remont świetlicy wiejskiej 

w Uścieńcu-Krzywdzie.  W związku z tymi zmianami zwiększa się deficyt w budżecie Gminy . 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni zadawali pytania na temat zmian w budżecie i WPF a Skarbnik Gminy, Wójt Gminy 

oraz Z-ca Wójta udzielili szczegółowych wyjaśnień na pytania radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2018 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXI/162/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXXI/163/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

  

   

  Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzydziestej pierwszej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


