
PROTOKÓŁ nr XV/2011
Z  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów odbytej 

 dnia 4 października 2011 roku, w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 14oo, godz. zakończenia 1500

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych

Zaproszeni  goście:

− Wójt Gminy       - Bogdan Sośniak 

− Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

− Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik

Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni telefonicznie.

Porządek  obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Uchylenie uchwały nr 40/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie zmian

w uchwale budżetowej na 2011r

4. Uchylenie uchwały nr 41/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie zmian

do uchwały wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów,

na lata 2011-2014

5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r

6. Podjecie uchwały w sprawie zmian do uchwały wprowadzającej Wieloletnia

Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011-2014.

7. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Opatów.

Przebieg posiedzenia:

Ad-1. 

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny , powitał 

wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji.

Ad-2. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



Przewodniczący  poinformował  o  formalnym  wniosku  Wójta  Gminy  w  sprawie 

zwołania sesji Rady Gminy w trybie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym

Ad-3.

Wójt Gminy wyjaśnił cel zwołania sesji, informując, że zaistniała taka konieczność w 

związku ze zmianami zapisów w uchwałach budżetowych zgodnie z nową ustawą o 

finansach publicznych. 

Skarbnik  Gminy  Zbigniew  Kowalik  poinformował,  że  nie  będzie  zmian  w 

przeznaczeniu środków tylko w samych zapisach matematycznych.

Uchylenie uchwały nr 40/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie zmian

w uchwale budżetowej na 2011r

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad-4.

Uchylenie uchwały nr 41/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie zmian

do uchwały wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów,

na lata 2011-2014

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad-5.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r podjęta została jednogło-

śnie.

Ad-6.

Uchwała w sprawie zmian do uchwały wprowadzającej Wieloletnia

Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011-2014. podjęta została jednogłośnie.

Ad-7.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  XV 

nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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