OR.0002.11.15
P R O T O K Ó Ł Nr XI/15
z nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Poraj
dnia 21 sierpnia 2015 roku
zwołanej na wniosek Wójta Gminy

sala nr 218 Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21

Sesję Rady Gminy Poraj otworzyła i prowadziła p. Katarzyna Kaźmierczak Przewodnicząca Rady Gminy.
Na ogólny stan 15 Radnych w sesji uczestniczyło 12. Z prośbą
o usprawiedliwienie nieobecności zwrócili się radni: p. Teresa Ociepka, p. Zbigniew
Rajczyk i p. Sylwester Sawicki.
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie:

3.1. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Choroń,
3.2. zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok,
3.3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2015 –
2027.
4. Zamknięcie sesji.

P r z e b i e g o b r a d:
Do punktu 1 uchwalonego porządku sesji.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 23 ust. 2
Statutu Gminy Przewodnicząca Rady p. K. Kaźmierczak:
 otworzyła XI - nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1233,
 powitała zebranych,
 poinformowała, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta
Gminy Poraj p. Łukasza Stachery – wniosek to załącznik nr 2 do protokółu,
 stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
przez Radę Gminy.
Do punktu 2.

Ustalenie dziennego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady nawiązała do porządku sesji – zał. nr 3 – jaki radni
otrzymali wraz z projektami uchwał i zarządziła głosowanie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
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Radni Gminy Poraj „jednogłośnie” uchwalili porządek XI nadzwyczajnej sesji - jak
zapisano na wstępie protokołu.
Do punktu 3.

Projekty uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Pawłowski czytał kolejno projekty
uchwał zapisane w uchwalonym porządku sesji. Projekty uchwał znajdują się
w aktach Biura Rady Gminy Nr OR.BR.0006.

Rada Gminy Poraj zatwierdziła następujące Uchwały w sprawie:
1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Choroń,
2) zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok,
3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2015 –
2027.

3.1.
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Choroń:
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak udzieliła głosu p. Wójtowi, który poinformował:
 sesja została zwołana ze względu na dotację celową na zakup samochodu
ratunkowo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)
w Choroniu, ponieważ cała procedura musi zostać zamknięta do 15 września
bieżącego roku,
 jednostka OSP otrzymała 250 tyś dotacji z Komendy Głównej Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i z Zarządu Głównego OSP,
 jest to ostatni moment na zakup samochodu z 23% podatkiem VAT,
 już dzisiaj ogłosimy przetarg, jeżeli uchwała zostanie podjęta,
 jeżeli Gmina zrezygnuje z dotacji to nie będzie się mogła ubiegać o inne
dotacje przez okres 5-ciu lat – odpowiedział Wójt na pytanie radnej
p. Małgorzaty Rodek w sprawie zapisu tego wydatku w budżecie;
 konsekwencją tego projektu uchwały są kolejne projekty uchwał tj. zmian
w budżecie Gminy i zmian wieloletniej prognozie finansowej.
Radna p. Zdzisława Polak pytała, dlaczego samochód jest taki drogi?
Radny p. Mariusz Karkocha Prezes ZG ZOSP poinformował, że samochód ma większy
zbiornik co regulują właściwe przepisy dlatego jest droższy.
W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały brało udział 12 radnych.
Przy 12 głosach za, O głosach przeciwko i O głosach wstrzymujących się, Uchwała
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Choroń
jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokółu została podjęta jednogłośnie:

U c h w a ł a Nr 85(XI)15;
3.2.
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok:
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak przypomniała o zmianie załącznika nr 2 do
projektu uchwały - został rozdany radnym przed rozpoczęciem sesji.
Radni nie wnieśli uwag do projektu zmian budżetowych i jednogłośnie
zatwierdzili Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok, która
jest załącznikiem nr 5 do protokółu z sesji:

U c h w a ł a Nr 86(XI)15;
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3.3.
projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2027 (WPF):
radna p. Z. Polak zapytała o wykaz dróg do remontu, na co wójt Gminy p. Ł. Stachera:
 w tym roku nie będzie dotacji z programu Schetynówek (Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych),
 na Komisjach w tym miesiącu przedstawimy aktualny harmonogram
odnośnie dróg i chodników,
 w tym roku będą dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony na
termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej i planowaliśmy
termomodernizację remiz.
W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały brało udział 12 radnych.
Przy 12 głosach za, O głosach przeciwko i O głosach wstrzymujących się, Uchwała
w sprawie zmian WPF - zał. nr 6 - została uchwalona jednogłośnie:

U c h w a ł a Nr 87(XI)15.
Do punktu 4.

Zamknięcie sesji.

Wójt Gminy poinformował, że o godzinie 13-ej będzie miało miejsce oficjalne
powitanie 7-o osobowej delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Pohorelice z Czech i
zaprosił Radnych do udziału.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak
podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła XI nadzwyczajną sesję Rady
Gminy Poraj o godzinie 1250.
Protokolant
INSPEKTOR
Maria Kita

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna KAŹMIERCZAK

