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PROTOKÓŁ NR XXXVI/17

z XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 19 września 2017 roku

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Mieszkaniec gminy Dolsk

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby, oraz

wszystkich obecnych na sesji stwierdzając, że na sali obecnych jest 12 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała, że jest to sesja nadzwyczajna i
następnie odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję, który  przedstawia się
następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017
rok.
4. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że po podjęciu uchwały nr XXXV/222/17 z dnia
18.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok
prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości wykonania inwestycji za mniejszą kwotę.
Dla jasności sprawy proszę o przyjęcie projektu uchwały i tym samym powrót do sytuacji gdy
środki finansowe na budowę drogi w Pokrzywnicy zostaną zabezpieczone tak jak to miało
miejsce przed podjętą uchwałą nr XXXV/222/17.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że projekt uchwały wprowadza
zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 47 400,00 zł i ustala się łączną kwotę
dochodów 22 234 748,81 oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 47 400,00 zł i ustala
się łączną kwotę wydatków 21 679 748,81.
DOCHODY
852 Pomoc społeczna
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W dziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się planowane dochody o
kwotę 47 400,00 zł tytułem otrzymania zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
WYDATKI
600 Transport i łączność
Dokonuje się przesunięcia kwoty 60 000,00 zł z rozdziału 60017 drogi wewnętrzne, wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) na rozdział 60016 drogi publiczne
gminne – zakup usług pozostałych (paragraf 4300).
852 Pomoc społeczna
W dziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się
planowane wydatki o kwotę 47 400,00 zł tytułem wypłaty zasiłków celowych dla rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że kwota 60.000zł pozostanie do dyspozycji
przez Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Radny Jacek Woroch poprosił o wyjaśnienie sprawy gdyż był nie obecny na wczorajszej
nadzwyczajnej sesji.

Pokrótce została przedstawiona cała sytuacja.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXXVI/223/17 została zatwierdzona 11 głosami „za” przy 1 wstrzymującym i
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


