
  

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIII/2017 

z przebiegu obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 15.12.2017 r. 
 

 

 

 

      Przewodniczący obrad sesji – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy – Pani Barbara  

      Przybylik. 

      Protokolant – insp. ds. obsługi Rady Miasta i Gminy – Iwona Kazior. 

      Miejsce odbycia sesji – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy. 

 

            W obradach sesji, które rozpoczęły się o godz.12
30 

udział wzięło 15 radnych na ogólny  

      stan Rady wynoszący 15 osób. 

      Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

-    Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Artur Janosik, 

-    Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Anna Kulczak, 

-    Skarbnik Miasta i gminy – Pani Barbara Dąbrowa. 

      Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.      

 

      Porządek obrad sesji:   

1. Otwarcie obrad. 

2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy  

    Nr XLII/298/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. 

3. Zamkniecie obrad. 

 

Ad 1. 

     Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy – Pani Barbara Przybylik. 

      Pani Przewodnicząca powitała zebranych i na podstawie listy obecności radnych stwierdziła  

      prawomocność obrad.  

      Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Pana Burmistrza i przedstawiła  

      ww. porządek obrad, przedłożony wraz z wnioskiem przez Pana Burmistrza. 

 

      Ad 2. 

     Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta 

      i Gminy w Pilicy Nr XLII/298/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., stanowiący załącznik  

      do niniejszego protokołu. 

      Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany do powyższej uchwały, dotyczącej zmian w budżecie gminy, 

      proponuje się wprowadzić w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  

      wymaga ustalenia limitu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w rozbiciu 

      na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

      oraz określenia deficytu budżetowego po zmianach i wskazania pokrycia go przychodami  

      z zaplanowanego kredytu. 

      Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Podkreślił potrzebę zaciągnięcia kredytu. 

      Nadmienił również, że z informacji w „Kurierze Zawierciańskim” wynika, że gmina Pilica  

      w rankingu wydatków na inwestycje w latach 2014-2016 zajęła I miejsce w powiecie  

      i 32 w kraju.   

      Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w Uchwale  

      Nr XLII/298/2017. 
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      Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLII/298/2017 z dnia  

30 listopada 2017 r. została podjęta jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. Jest  

      to Uchwała Nr XLIII/300/2017. 

            

Ad 3. 

          W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała  

      zebranym za udział w sesji i ogłosiła jej zakończenie - godz.12
50

.  

 

 

 

 


