Protokół Nr IX/2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 4 sierpnia 2015 r.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz.10:00 otworzyła
obrady sesji. Powitała radnych, Wójta Gminy, Panią Skarbnik.
Stwierdziła, że na Sali obrad jest 11 radnych. Nieobecna usprawiedliwiona jest
radna Agata Nowakowska i Kozłowska Danuta jeden radny Drewnowski Marcin się
spóźni. Przewodnicząca oświadczyła, że sesja jest zwołana na wniosek wójta gminy i jest
quorum do podejmowania uchwał.
Ad. 2. Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska przystąpiła do odczytania porządku
obrad i poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za przyjęła porządek obrad.
Ad. 3. Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały Nr
1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019
i poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie i uzasadnienie, a następnie poprosiła
o przegłosowanie.
Doszedł radny Drewnowski Marcin.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła uchwałę nr
IX/45/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–
2019.
Następnie Pani Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 2 i poprosiła
radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła
uchwałę nr IX/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Przed przystąpieniem do głosowania projektu nr 3 Pani sekretarz Urzędu Gminy
udzieliła informacji dlaczego po raz drugi ten projekt trafia pod obrady.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 3 i poprosiła radnych
o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym
się przyjęła uchwałę nr IX/47/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż
Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż prowadzonych przez
Gminę Jedlińsk, osób prawych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Ad. 4. Pani przewodnicząca Rady Gminy o godz. 11:10 zamknęła obrady IX sesji
i poinformowała, że następna sesji Rady Gminy odbędziecie 10 września o godz. 10.
Obradom przewodniczyła
Przewodnicząca Rady
(-) Aneta Żurowska
Protokółowała:
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