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                                                      Protokół  

                 z posiedzenia XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Rozprzy  

                               odbytej w dniu 02 września 2009 roku . 

 

Obrady sesji nadzwyczajnej  rozpoczęto o godzinie 9-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. 

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy  Tomasz Odrzywół. 

Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji. 

Stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 13 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi quorum niezbędne do 

podejmowania uchwał. 

 

Radni nieobecni na posiedzeniu to: 

1. Teresa Mazerant  - usprawiedliwiona 

2. Janusz Misztela 

Lista obecności w załączeniu protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Ryszard Witek               -  Wójt Gminy 

2. Halina Filipek                -  Zastępca Wójta  

3. Bernard Matyszewski    -  Dyrektor Gimnazjum w Rozprzy 

4. Iwona Dobrowolska       - referat finansowy 

 

 

Punkt 2 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

na 2009 rok. 

 

Sesję nadzwyczajną zwołano w celu wprowadzenia  do budżetu Gminy środków 

pochodzących z Unii Europejskiej otrzymanych w formie dotacji rozwojowej w kwocie 

2.210.851,36 zł na realizację zadania pn. „ Budowa Przedszkola w Rozprzy”. 

W budżecie Gminy na 2009 rok planowano pokrycie kosztów wyżej wymienionej inwestycji 

ze  środków własnych. W związku z otrzymaną dotacją pozwala to na zmniejszenie wkładu 

własnego i zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2.100.000 zł.  

Po zmianach planowany deficyt to kwota 6.866.926,48 zł. 

 

Następna proponowana przez Wójta Gminy zmiana do budżetu to zwiększenie środków na 

zadanie pn.” Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy”. 

Na zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy  zaplanowano w budżecie kwotę 

375.000 zł, a po odbytych dwóch przetargach okazuje się, że roboty budowlane są znacznie 

wyższe niż przewiduje kosztorys inwestorski. W związku z powyższym Wójt zaproponował 

zwiększenie o 20.000 zł planowanych nakładów  na wyżej wymienioną inwestycję. 

 

W dyskusji radni zadawali pytania, na które udzielane były odpowiedzi. 
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Obecny na posiedzeniu Dyrektor Gimnazjum Bernard Matyszewski mówił o potrzebie 

zagospodarowania terenu wokół budynku gimnazjum, a przede wszystkim jego ogrodzeniu.  

Dodał, że projekt  został wykonany zgodnie z potrzebami i zamknięciem całości inwestycji. 

 

Podsumowując temat Wójt Ryszard Witek zwrócił się do Rady Gminy o zwiększenie  

środków na zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Rozprzy o 20.000 zł. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół  odczytał projekt uchwały. 

 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie   

 

Uchwałę nr XXIX/37/09 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok 

 

Uchwała w załączeniu protokółu. 

 

Punkt 3 

Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół  wszystkim obecnym podziękował za udział w 

sesji. Obrady zakończono o godzinie 9.45. 

 

 

Protokółowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy  

K. Dobrowolska         

                                                                                                               /-/  Tomasz Odrzywół 

 

                                                          

 

                                                             


