Protokół Nr XXVI.2021
XXVI sesji Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie obrad godz. 914, zakończenie obrad godz. 935.
W XXVI sesji udział wzięli: 15 radnych, Wójt Gminy Jakub Dudek, Zastępca Wójta Gminy
Anna Jastrzębska, Skarbnik Gminy Jadwiga Olewiecka.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie
realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
przyłączami

w miejscowości Starze

Zacisze i

Popielarka oraz

pompowni

wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na
rok 2021.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1 XXVI sesję Rady Gminy prowadził Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Majewski
Otwierając sesję K. Majewski przywitał zebranych, a następnie stwierdził, że w sesji
uczestniczy 15 radnych, co zapewnia wymagalną frekwencję dla prawomocności
podejmowanych uchwał.
Zaproszenie na sesję radnych, lista obecności radnych, stanowią załączniki odpowiednio nr 1
i 2 do protokołu.
Wyciąg listy obecności z systemu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 2 W celu zatwierdzenia porządku obrad Krzysztof Majewski poprosił o opinię w sprawie
przyjęcia proponowanego porządku obrad.

W/w porządek obrad został przyjęty 15 głosami.
Wyciąg z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3 Wyłożony na sali obrad protokół z ostatniej sesji przyjęto 15 głosami.
Wyciąg z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 4 Pan Jakub Dudek, Wójt Gminy, przedstawił informację o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym, która stanowi załącznik do protokołu.
Informacja Wójta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
- Przewodniczący K. Majewski oznajmił, że radni Rady Gminy obradowali 28 kwietnia br.
na wspólnym posiedzeniu. Wnioski zaprezentował Przewodniczący posiedzenia– Artur
Łomiak.
Wnioski ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 5 Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie
realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
przyłączami w miejscowości Starze Zacisze i Popielarka oraz pompowni wodociągowej w
miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z w/w kontroli Rewizyjnej.
Protokół stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Wyciąg z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PłoniawyBramura na lata 2021-2032 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na
rok 2021.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Wyciąg z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2021 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 8 Wolne wnioski:
Nikt z zebranych nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 9 O godzinie 935 Przewodniczący Krzysztof Majewski zamknął XXVI sesję Rady Gminy
Płoniawy-Bramura.

Transmisja z obrad sesji Płoniawy-Bramura znajduje się w zakładce
Transmisje obrad na stronie BIP Urzędu Gminy.
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