Protokół Nr XXXIV/2017
z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
w dniu 28 września 2017 r

Przewodniczący Rady Gminy otworzył o godz. 11.10 XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
Przywitał wszystkich radnych ,Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik. Poinformował
,że sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta Gminy. Stwierdził na podstawie listy
obecności ,że na Sali obrad jest 12 radnych, 3- radnych nieobecnych .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 – projekt
nr 1
4. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r. – projekt nr 2
5. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosił radnych o przegłosowanie porządku obrad.
Radna pani Agata Nowakowska złożyła wniosek formalny w sprawie rozszerzenia porządku
obrad. Pan Wójt Gminy nie wyraził zgody.
Ad. 2 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za przyjęła porządek obrad i
przystąpiła do jego realizacji.
Radny Pan Henryk Krzak w kwestii formalnej poprosił Pana przewodniczącego Rady Gminy o
zapanowanie nad sytuacją ponieważ w miesiącu wrześniu Rada zbiera się po raz drugi i to jest
zdaniem radnego nadużycie.
Głos zabrała Pani Ilona Starzyńska skarbik gminy poprosiła o naniesienie autopoprawek.
Wyjaśniła również, że w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk” ,konieczna jest
zmiana w budżecie. Szczegółowo omówiła zmiany w budżecie jakie zostały zaproponowane
Radzie Gminy.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała:
- czy lista osób chętnych została zweryfikowana.
- czy osoby które w tym roku już wymieniły piec będą mogły skorzystać z dofinansowania.
- co gminie grozi jeżeli terminowo nie wywiąże się z tego zadania.
O godzinie 11.20 na salę obrad przybyła radna Danuta Kozłoska.
Wójt Gminy odpowiedział że;
- lista została zweryfikowana i 61 osób skorzysta z dofinansowania.
- osoby które już wymieniły piece nie mogą ubiegać się o dofinansowanie
- jeżeli gmina nie zdąży tego zadania wykonać terminowo nie dostanie dofinansowania.
O godzinie 11.30 sale obrad opuścił radny Sulisz Waldemar.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 1.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę nr XXIV/42/2017 w
sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 2 –
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę nr XXIV/43/2017 w
sprawie Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godz. 12.10 zamknął XXXIV sesję
nadzwyczajną Rady Gminy.
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