RADA GMINY
ŚWILCZA
P ROTOKÓŁ Nr 55 /2018
LV sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 lutego 2018 r.
Sesję nadzwyczajna Nr LV otworzył i prowad ził Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat,

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji
uczestniczyło 11 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada mo że obradować i podejmowa ć
uchwały. Nieobecni radni przesIali na ręce Przewodniczącego usprawiedliwi enia. Wszyscy radni
ot rzymali m ateriały i ustalony po rządek obrad, któ ry przedstawia s ię n astę p ująco :
któ ry

pow itał

1. P odjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2018.
2. Podjęci e uch wały w spraw ie wyboru metody i ustalen ia opłaty za gospodarowanie
odpadami ko m unaln ymi oraz ustalen ia st aw ek tej opłaty.
Radni j e d n ogłośn i e
Przystąpiono

przyję li po rządek

do realizacji

Ad.1). Pan Piotr Wanat W

związku

porządku
od czytał

z brakiem dyskusji

Za po djęcie m

obrad.

obrad.

projekt

uchwały

przystąp iono

uchwały gło sowało

wraz z uzasadnieniem.

do głosowania

:

- 11 radnych, Przeciw - O, Wstrzym ało

Rada Gminy jednogło śnie

podjęła uchwałę .

Ad.2). Pan Piot r Wanat -

odczytał

projekt

si ę

- O.

uchwały wraz z uzasadnieniem.

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy - zmiana wysoko ści stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od osoby za m ieszk ującej da ną n i eruchomość polega na jej ob n iżen iu w wyniku
przeprowadzonej analizy kosztów i prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Świl cz a po rozstrzyg nięciu drugiego przetargu na odbiór odpadów
komunalnych.
Przystąpiono
się

do głosowania: Za
o głosu - 2.

pojęcie m uchwały głosowało

W związ ku z wyczerpaniem porządku obrad
Rady Gminy, która trwała od 16.00 do 16.25.

Proto kołował:

Przewod n iczący

- 9 radnych, Przeciw - 0, Wstrzymało

Rady

za m k nął

LV nad zwyczajną

sesję

Józef Wilga

1

