RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XVII/2020

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Poczesna, dnia 2020-06-09

P r o t o k ó ł Nr XVII/2020
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr 131/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
2. Uchwała Nr 132/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok.
3. Uchwała Nr 133/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
4. Uchwała Nr 134/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Protokół Nr XVII/2020
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 9 czerwca 2020 roku
w godzinach od 1630 do 1651
Obrady rozpoczęto 9 czerwca 2020 roku o godz. 16 :30, a zakończono o godz. 16:51
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
Obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tadeusz Bajdor
Iwona Choła
Bożena Dobosz
Mateusz Kołodziej
Waldemar Kucia
Alicja Łyko
Michał Markowski
Wojciech Opiłka
Agnieszka Pietrzak
Artur Sosna
Halina Synakiewicz
Łukasz Szumera
Anna Wasiak
Danuta Woźniakowska

Nieobecni:
1.Piotr Brzozowski
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2020-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy
Iwona Choła.
Po powitaniu Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, Radcy Prawnego,
radnych gminy stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią
quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy
Poczesna.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji
i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad.
Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła
porządek obrad.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029 został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 9 czerwca 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytała Przewodniczący Rady Gminy Iwona Choła.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata
2020-2029.
Uchwała Nr 131/XVII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad.4
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytała Przewodniczący Rady Gminy Iwona Choła.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała Nr 132/XVII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna został
radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 9 czerwca 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytała Przewodniczący Rady Gminy Iwona Choła.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Poczesna.
Uchwała Nr 133/XVII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 9 czerwca 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytała Przewodniczący Rady Gminy Iwona Choła.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Uchwała Nr 134/XVII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła,
że XVII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.
Płyta CD z nagraniem obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady
Iwona Choła
Protokół sporządziła:
Wioletta Przybylska

