
Protokól z Sesji nr 4|2016

XVII Sesji Rady Gminy Belsk Duży

Z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Stan Rady - 15, wszyscy obecni (wg załączonej listy obecności)

Spoza Rady udział wzięli:

1. Władysław Piątkowski - Wójt Gminy
2. Joanna Ciamarczan - Skarbnik Gminy
3. Renata Ostatek - Sekretarz Gminy
4. Ludwik Kępka - lnspektor UG

(według załączonej listy obecności)

Pkt 1.

Pan Bogusław Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XVll Sesję Rady Gminy, powitał
gości i radnych, stwierdził quorum oraz odczytał proponowany porządek obrad:

7. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zmian w budżecie na rok 2016

4. Zamknięcie obrad

Pkt 2.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Pkt 3a}

Pan Bogusław Sikorski

Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów wprowadzenia. Rada Gminy przychyliła się do zadania
inwestycyjnego, jak zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.
Staramy się złoŻyĆ wnioski dotacyjne, wszędzie gdzie się da. Złożyliśmy już do 5 lnstytucji, takie
wnioski. Pierwszy nabór wniosków jest w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, w dniu 25 kwietnia czyli w poniedziałek. W uchwale budżetowej mieliśmy rozpisane
finansowanie na poszczególne jednostki. Ale do złożenia wniosku Wojewódzki Fundusz żąda

Potwierdzenia Środków na piśmie, do sfinansowania samochodu. W związku z tym, że nie mamy
Żadnych promes, chociażby dlatego, że Marszałek przyjmuje wnioski do 30 maja, zaistniała
koniecznoŚĆ, żebyśmy przesunęli środki w budżecie. l na dzień sktadania wniosków o to
dofinansowanie będzie wyglądalo, że 250.000 zł dotacja z WFoŚiGW i reszta nasze środki w tym
poŻyczka 211.000 zł z WrOŚiGW. Niemniej jak konkursy zostaną zamknięte i dotacje zaczną do nas
spływaĆ to będziemy ujmować te środki, które teraz przeznaczyliśmy. Na dzień 25 kwietnia trzeba



WykazaĆ, Że mamy Środki w budżecie, ewentualnie promesy od innych instytucji. A takich nikt nie ma,
bo nabór wniosków jeszcze trwa. Chyba jest to robione na zasadzie, żeby część gmin odpadła, bo nie
wszYstkie gminy mają nagle w budżecie takie środki żeby przesunąć. Jak nie wykażą tego to wniosek
będzie odrzucony. Stąd dziś ta sesja. Jak tylko wioski będą rozstrzygane, to wprowadzamy do budżetu
dotacje i zdejmujemy środki gminne. Czy są jakieś pytania?

paniJoanna ciamarczan

Na komisji budżetowej było, na wcześniejszych nie było jeszcze informacji o tym, że miało być

Przeniesienie zadań z Małej Wsi z drogi i rowu. Jak zrobiłam sprawozdanie za l kwartał, będzie wyższy

Podatek, więc to zostanie zaplanowane z ponadplanowych dochodów. Bo firma Ferrero
zadeklarowała wyższy podatek, będzie to około 600 tysięcy bo zgłosiło część budynków.

Pan Bogusław Sikorski

Była taka propozycja, żeby chwilowo przerzucić środki z drogi, bo to inwestycja jednoroczna i

mieliŚmy tam takie Środki, które można było przesunąć. 7 racji tego, że pojawily się dodatkowe
Środki to nie będziemy zdejmować tych pieniędzy. A informację że będzie wymagana uchwała
otrzymaliŚmy we wtorek popołudniu. Gmina Mogielnica również taką sesję zwołała wczoraj i

przesunęła środki, żeby mogli wystartować.

Pan Bogusław Sikorski odczytał uchwałę wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie - uchwała Nr XVll/88/2016.

Pkt 4.

Pan Bogusław Sikorski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady XVll Sesji Rady Gminy.

Sesja trwała od godziny 8.05 do godziny 8.25.

Na tym protokół zakończono.
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