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PROTOKÓŁ NR XIII /2019
z obrad XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tworóg odbytej 25 listopada
2019 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Tworogu

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
Zamknięcie 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Ad. 1.
Otwarcie obrad .
Obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg VIII kadencji (2018-2023) otworzyła o godz.
16:00 Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych (zgodnie z listą obecności).Nieobecny: Lucjan Sus

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Tworóg, Marzena Żołędziewska.
Podjęcie uchwały jest podyktowane wnioskami poszczególnych sołectw, pracowników
poszczególnych jednostek oraz nadchodzącej akcji „Zima”
Radna Kornelia Cyba zapytała o wnioski sołectw .
Radny Krzysztof Gerlich prosił o wyjaśnienie kwot dot. akcji „Zima”
Poszczególne zmiany w paragrafach oraz kwoty o które pytali radni zostały szczegółowo omówione
przez Skarbnika Gminy Tworóg, M. Żołędziewską .
Radna Danuta Elwart zapytała o możliwość dołożenia punktów świetlnych w ramach oświetlenia
ledowego.
Wójt Gminy Tworóg, E. Gwóźdź , wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Radna Iwona Pryk zapytała na jakim etapie jest proces fotowoltaiki ?
Wójt Gminy Tworóg, E. Gwóźdź odpowiedział że nadal jesteśmy na pierwszym miejscu listy
rezerwowej. Więcej będzie wiadomo w przyszłym roku.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Budżetowa wydała pozytywna opinie do projektu uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 14 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę
nr XIII/101/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na cele związane z realizacją
Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Tworóg, Marzena Żołędziewska.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Budżetowa wydała pozytywna opinie do projektu uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 14 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę
nr XIII/102/2019 w sprawie zmian w WPF.
Ad.5. Zamknięcie obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.
O godz.16:30 Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka , wobec wyczerpania porządku obrad,
zamknęła obrady 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokołowała:
Katarzyna Paździor

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg
Beata Czierpka

