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PROTOKÓŁ NR XLVII/17 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. 

w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.00 rozpoczął obrady 

nadzwyczajnej XLVII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: A. Cetnarska, R. Pasieczny, T. Turek), 

była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

Następnie przedstawił porządek obrad. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku 

obrad: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Ad. 3 

Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. 

Powiedziała, że uchwała została omówiona podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu  

18 grudnia. Ustala się w niej wykaz wydatków na kwotę 135 510,86 zł, które nie wygasają z 

końcem roku budżetowego 2017 (załącznik nr 1 do uchwały). Ustala się plan finansowy 

wydatków określony w załączniku nr 2 do uchwały. Termin wykonania wydatków to  

30 czerwca 2018 r. Pani Skarbnik wymieniła zadania, które zostały zawarte w uchwale. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. 

Opinia komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Przewodniczący poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się 28 grudnia o godz. 10, 

posiedzenie Komisji Budżetu o godz. 8.45. 

Głos zabrał Wójt, który przeprosiła za to, że to wynikło tak nagle, ale jest natłok tego 

wszystkiego. 

Wójt dodał również, że odebrany został chodnik na ul. 11 Listopada, we Wrzawach  

(z poprawkami). Podziękował również T. Sobolowi, za to że zajął się dzień wcześniej sytuacją 

na Orliskach. Dodał też, że w ramach drugiego etapu na placu zabaw na Przybyłowie zostanie 

zrealizowana siłownia. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy o godz. 

14.10. 
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