
Protokół nr XX/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu 25 sierpnia 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Gizałkach. 
 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego 

Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Zaproszeni goście - lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16.00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Gizałki z uwagi na potrzebę skorygowania 

zapisu dotyczącego nazwy zadania inwestycyjnego.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych) oraz przedstawił porządek obrad. 

Radny nieobecny – Zbigniew Bachorski 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian planu budżetu na rok 2016; 

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2026. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

 

PUNKT – 3 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Uchwała Nr XX/103/2016 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

Wójt wyjaśnił, że wnioskował o  zwołanie  sesji nadzwyczajnej, ponieważ Urząd 

Marszałkowski dopatrzył się pewnej nieścisłości w projekcie budżetu Gminy Gizałki. 

Poinformował, że w budżecie był zapis „Przebudowa drogi gminnej w m. Białobłoty -



Krzyżówka”, kwoty się zgadzają, zadanie jest ujęte w budżecie, jednak nie może być zapis 

„przebudowa” w przypadku pozwolenia na budowę. W związku z tym, że w dniu jutrzejszym 

jest podpisanie umowy na finansowanie tego zadania przed podpisaniem umowy gmina winna 

zabezpieczyć środki w całości na pokrycie planowanego wydatku. Pokrycie finansowe jest, ale 

nie pod tym zadaniem. Wyjaśnił, że zmiany zapisu nie można było dokonać zarządzeniem. 

Poinformował również, że wszystkie dokumenty muszą być spójne i nie można sobie pozwolić, 

żeby takie uchybienie spowodowało utratę dotacji.  

Powstała krótka dyskusja nad nazwą planowanego zadania i zmianie zapisu „Przebudowa drogi 

gminnej w m. Białobłoty- Krzyżówka” na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty-

Krzyżówka”.   

Radni nie mieli zastrzeżeń w sprawie wprowadzenia tej zmiany w budżecie. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XX/103/2016 w sprawie zmian planu budżetu 

na rok 2016 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Uchwała Nr XX/104/2016 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2016-2026. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt  uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o pytania. 

Wobec braku pytań, poddał uchwałę pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XX/104/2016 w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2026 podjęta została jednogłośnie                           

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – ZAMKNIĘCIE OBRAD  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XX Sesji Rady 

Gminy Gizałki VII kadencji o godz. 16:35.  

 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady  

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 


