
P R O T O K Ó Ł   Nr  XIV/11      

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
dnia 14 grudnia  2011 r. 

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
3. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
4. Sekretarz Miasta i Gminy – Pan Marcin Fluder

Ustawowy skład Rady – 14 radnych
W obradach uczestniczyło – 14 radnych

Obrady XIV Sesji  Rady Miasta i  Gminy Wleń prowadziła Przewodnicząca Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Przewodnicząca  Rady  po  powitaniu  radnych   otworzyła  obrady  XIV  Sesji  stwierdzając  na 
podstawie  listy obecności, że jest wymagane quorum do podejmowania decyzji.
Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XIV Sesji.
3. Podjęcie uchwały:

                        1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 r.

Pan Burmistrz – zebrałem was na dzisiejsze spotkanie w związku ze zmianą do budżetu, proszę 
Panią  Skarbnik o przedstawienie tych zmian.

Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że są to zmiany kosmetyczne nie dotyczą one zmian po stronie 
wydatków,  tylko  na  przeniesieniu  wydatków  między  działami,  rozdziałami  i  paragrafami 
klasyfikacji  budżetowej.  Nie  mniej  jednak  te  zmiany  bardzo  istotne,  bez  nich  nie  może  być 
uchwalony  budżet,  ponieważ  wydatki  planowane  bieżące  są  wyższe  od  planowych  dochodów 
bieżących. W przyszłości, żeby nie popełniać takich błędów będę pisać  uzasadnienie do projektu 
uchwał bardziej rozszerzone.

Przewodnicząca – czy są jakieś pytania? Nie ma. Wobec tego poddaje pod głosowanie uchwalę w 
sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.

Rada w obecności 14  radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  ( załącznik nr 2 do nin. protokołu).

Przewodnicząca – wiem, że nie było w porządku obrad spraw różnych, ale pani Radna Ewelina 
Wójcik ma do przekazania informację.

Pani Ewelina Wójcik – poproszono mnie o przekazanie informacji o zorganizowaniu zbiórki na 
ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy dla chorej Oliwii, powiat również będzie miał tą zbiórkę na  
ostatniej Sesji Rady Powiatu.



Pan Maciej Rybiałek – czy pasterka i dni świąteczne będą oświetlane?

Pan Bogdan Mościcki – tak, przez 4 dni będzie pełne oświetlenie. Ale wyłączanie , to naprawdę 
dużo oszczędności. Pan Sekretarz przekaże Komisji Rewizyjnej nasze obliczenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia XIV Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń .

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń
/-/ Katarzyna Kotołowska
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