PltOTOKOŁ

Nr7/201f]

z przebiegu obrad IV-ej sesji R:rdy Gminy Ł,anięta odbytej
rv dniu 28 grudnia 2018 rolru.
Obrady iV ses.ii zwołano na podstawie art.20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnyrn (Dz, U , z 201 8r. poz. 99,+. 1000" 1 319 i 1432).

z

dnia 8 marca 1990r

W

obradach IV-c.i ses.ii Raclv Gnrinr,ł.aniętil Lldział rvzięli raclni Gnriny Łantęta oraz,
zaProszeni goŚcie zgodnie z listt1 obecności stanclrł iilcl1 załączl,tik do rrirrie.iszego protokółrr.
Posiedzenie IV ses.ji Radl,Gminl,ł,arrięta otrvorzvł przewodnicząc1,,, Otlł,ierając IV Ses.ję
Rad1' Gmirry Łanięttr Przerł'odnicząc} przvrriterł przl,br,łych na dzisiejszą sesję radnych oraz
zaploszonyclr gości.
1rJastępnie poinfbrrnorvał o złozonvnr przez Wojta Gmin1, Łanięta pisemn_v-m
wniosku z dnta 7 grudnia 2018 o złvołaniesesji lv trybie art.20 ust, 3 ustaw_v z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z"2018r, poz. 991. 1000. 131C) i 143ż) oraz ustalon1,,m
porządku obrad.

1

.

Otrł,arcie ses.ji.

2. Rozpatrzcniepro.jektuuchwałyrł,sprarvieznrianrvbudżecicgrninyŁ.aniętana2018r.

i

Z,akclńczenie obrad

Odn. rlkt. l, ()tlt,arcie

IV

scs.ii Rad1,

6,rin"

.s,e.s.li

Posieclzenie TV ses.ji Racly Gminv ł.anięta otllorz\,ł olaz prowaclził przerł,odrricząc1,,Rady
Gnlin.v Łanięta Pan Artur Rędzikorł,ski. Otrł,iera.jąc IV Ses.ję Racly Gminy ł,arrięta
Przer,r,odłricząc},przy\\,itał przl,byłl,ch na dzisiejszą sesję radn_vch oraz zaploszonych gości.
Na podstalvie listy obecnościi obecności na sali przewodniczący sprawdził, a następnie
stw-ierdził quorul1l oraz że obrad1, są pla\ł,omocne do realizac.ji porządku obrad
i pode.jmori'ania uchr,vał na 14 radnl,ch na dzisiejsze.j ses.ii.jest 13radnych.

Odn. P|<t.2 Rozpatrzenie pro.jektu r-rchrł,ałl.u sprarł,ic złnian rv budżecie gminy Łanięta na
20iBr
W trakcie onrarł,iatnia projektu ucłrrł,ałyna obradv ses.ji Rady Gnriny przl,był Pan raclnr,,

Zdzisłali, M iclralski

Pro.jekt ltchl'nałl omor,r,iła Skarbnik

Gnlinr oraz oclczl.tała treścuchrł,ał1,.

Przcrvodnicząc_v podc'lał pod głosor,vania przl,jecie projektLr r-rchrł,ały w sprar,ł,ie zmtan
rv buclzecie Gmin1, Łarrięta na 2018r.

Pan radny Dominik Kruszyrislti poprosił o rłl,jaśnieniepodziały środkor,vfinarrsowl,ch
otrzl'manvcIr rł,ranlach subrł,cnc.ji. Oclporr,iedzi Lrdzie]iła Pani S]<arbrrilt.

Głosowałrie odbYło się w sposóbjalvny. Przerł,oclniczący wyczytyw.ał raclnych w porząclku
alf-abetYcznYm zadając pytanie czy jest za,przeciw czy wstrz}muje-się ,aprzy.ięciernpro.iektu
uchlvały,
ObecnYch PrzY głosol.ł'aniu było 14 Radnych: ,za przyjęciem - 13 głosów, przeciwnych 0
i w-strzymu.lących 1.
Protokół głosowania w załączeniu do ninie.jszego głosowania.

Rada GminY rv glosorvaniu jarvnl,m przvjęIa L.Ichrvałę nr I\/l19l2018 rv sprarvie zmian
lv buclżecie Gminy ł,anięta na 2018r
Odn. pkt.3

Po rłryczerpaniu porządku obrad Ses.ji Rady Gmin_v ł.anięta przerł,oclniczący Racly
zamknął obracl_v IV -e.j ses.ji Rad1, Gminy Łanięta.

z

przebtegu posiedzenia zostŃ sporządzony oruz podpisany protokół.

protokółował:

5EKRETA
mgrZbj,,

GMlNY

PRZEWODIYICZACY
RADY GMINY'
nkJ,
Artur Ręd,zikowski

