RADA GMINY
ŚWILCZA
ROTO KÓŁ Nr 43/2017
XLIII sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia kwietnia 2017 r.
XLIII sesję otworzył i prowadził Przewodn iczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat . Powitał
wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 10
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony porządek sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - odczytał wniosek Wójta o zwołanie sesji w
trybie nadzwyczajnym. Powodem jej zwołan ia jest podpisana w dniu 31 maja 2017 r. umowa
o dofinansowanie Projektu "Wspólnie do Sukcesu" w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejsk iego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr
1 w Mrowli. Następn ie Przewodn iczący Rady Gminy odczytał porządek obrad , który
przedstawia się następująco :

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm iny Swilcza .
3. Sprawy

różne

i wolne wnioski.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad
Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało się - 1
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.

Ad.1). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2017.

1. Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że zwiększa się dochody
budżetowe o kwotę 124 898,90 zł, obejmującą dotację w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu "Wspólnie do
sukcesu ". Zwiększa s ię wydatk i budżetowe o kwotę 124 898,90 zł z przeznaczeniem na
realizację projektu pn. "Wspólnie do sukcesu " realizowanego przez Szkołę Podstawową
Nr 1 w Mrowli.
W związku z brakiem , dyskusji przystąpiono do głosowan ia
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10
przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w zm iany uchwały budżetowej Gminy Ś wi l cza na
rok 2017.
Ad. 2).

Podjęcie uchwały

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania:
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O
Rada Gminy jed n ogłoś n i e

Ad. 7). Sprawy

różne

podjęła

w/w

uchwałę .

i wolne wnioski.

Pan Janusz Ostrowski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli - podzię kował za
która pozwoli zgodnie z prawem rea lizować powyższy program .

podjętą uchwałę ,

Przewodniczący
trwała od

, która

Rady Gminy Pan Piotr Wanat
15.00 do 15.15.

Protokołowała : Bożena Pięta

-zamknął obrady

XLIII sesji Rady Gminy

