
P r o t o k ó ł  XII/2016 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 3 lutego 2016r. 
 

W sesji uczestniczyło – 15 radnych wg załączonej listy obecności 
 

1. Arkadiusz Banaś 
2. Piotr Banaś 
3. Krzysztof Graczyk 
4. Krzysztof Karbowiak 
5. Robert Karbowiak 
6. Andrzej Koziołek 
7. Ryszard Kuźnik 
8. Tomasz Łukomski 
9. Łukasz Pawlik 
10. Stanisław Pilarczyk 
11. Marcin Stangret 
12. Czesław Warszawski 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Wiesław Wojewoda 
15. Marek Nawrocki 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
Goście zaproszeni; 

1. Ryszard Turek – Wójt 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 

 

Porządek obrad : 
1. Otwarcie  obrad  XII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie  obrad XII sesji  Rady  Gminy. 

 
P u n k t     1 

============ 
Otwarcie obrad XII sesji  

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XII  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz 
stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 15 radnych. 



P  u  n  k  t     2 
=============== 

Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący obrad – porządek obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali, czy są  
                                                                     pytania, uwagi? Nie widzę.  
Kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     3 
============== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Arkadiusza  
                                           Banasia, Czesława Warszawskiego oraz Krzysztofa Karbowiaka.  
Kto z panów radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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================= 

Zmiany w budżecie gminy 
 
Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowaną zmianę. Zmiana  
                                                                         dotyczy wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy 
celowej. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                            sprawie zmian w budżecie  
 
Przewodniczący obrad – kto z panów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w  
                                        sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok? 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA  Nr XII/80/2016 
 
 



P  u  n  k  t     5 
=================== 

Wolne wnioski 
 
Pan Andrzej Koziołek – na ostatniej sesji uchwaliliśmy budżet gminy na 2016 rok, uważam  
                                           że została zignorowana decyzja wszystkich komisji dotycząca 
wykreślenia projektowanej drogi przy Szkole Podstawowej w Janowie. Komisje 
wypowiedziały się za wykreśleniem tej drogi z projektu budżetu. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – komisje pracowały nad projektem budżetu,  
                                             faktycznie taki wniosek został przegłosowany na komisjach. Na 
sesji nie padł wypracowany wniosek, i nie odbyło się głosowanie nad powyższym wnioskiem. 
 
Pan Andrzej Koziołek – wnioski na posiedzeniu komisji były przegłosowane, uważam że  
                                          jeżeli były przegłosowane na posiedzeniach komisji to nie ma sensu 
drugi raz głosować na sesji. Zasięgnąłem w tej sprawie opinie i pan Sekretarz nie ma racji nie 
ma potrzeby głosowania zmian na sesji. 
 
Pan Arkadiusz Banaś – uchwalając budżet gminy na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę  
                                       Finansową dwóch radnych głosowało przeciw, mógł Pan również 
zagłosować przeciw. Nie zrobił Pan tego. Pan Wójt zadał pytanie czy radni wiedzą dokładnie 
co przegłosowali. Nikt się nie odezwał. 
 
Pan Andrzej Koziołek – nie padło takie pytanie. 
 
Wszyscy radni zgodnie potwierdzili, że pan Wójt zadał takie pytanie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – komisje zebrały się po to żeby omówić projekt budżetu gminy  
                                    oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej żeby  wypracować 
wnioski dotyczące ewentualnych zmian w projekcie budżetu. 
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================ 

Zamknięcie obrad XII sesji  
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XII  
                                         nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek. Podziękował 
wszystkim za przybycie. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
 


