
PROTOKÓŁ Nr X/2016
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 18 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Przyrów w Przyrowie o godzinie 15-tej otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność 
obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% 
składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora – Migalska
Kierowniku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Iwona Kremblewska

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o poinformowanie z jakich względów została 
zwołana sesja nadzwyczajna oraz przedstawienie proponowanych uchwały 
do podjęcia.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż nadzwyczajna sesja zwołana została ponieważ Gmina Przyrów 
przystąpić ma do projektu którego realizacja nie jest uwzględniona w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy oraz w jej budżecie. Aby podpisać umowę na realizację tego projektu kwoty 
do jego realizacji muszą być uwzględnione w budżecie Gminy oraz jej wieloletniej prognozie 
finansowej. 
Wójt Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie,  jakie zmiany będą wprowadzone 
w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie Gminy na 2016 rok.

Pani Skarbnik omówiła zakres zmian, które będą wprowadzone w budżecie oraz 
wieloletniej prognozie finansowej,  podając kwoty wydatków oraz dochodów wynikających 
z projektu który nazywa się „Drużyna Powiatu” i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
Uwag do projektu uchwał nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał 
w tym temacie.

Uchwała Nr X/75/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej podjęta została 
jednomyślnie – w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych
.
Uchwała Nr X/76/2016 w sprawie zmian w budżecie finansowym na 2016 rok podjęta została 
jednomyślnie – w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli chodzi o wypłaty z Agencji za 2015 rok, to można 
sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa na jakiej podstawie
i w jakim terminie wydawane są decyzje w tej sprawie. 

Radna Żmuda poruszyła temat bezpańskich psów, które na terenie Przyrowa biegają po ulicach 
stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców i utrudniając ruch na jezdni. Potwierdziła 
to radna  Wierciochowicz. Obydwie poprosiły o podjęcie działań w tym zakresie.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawą zajmie się Referat Rolnictwa.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym za 
uczestnictwo w obradach i zamknął X – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała: 


