
 

                                                      P r o t o k ó ł    XXXI/2012 

   z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku 

   w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany. 

 

  I.  Obecni na sesji: 

  1. Radni zgodnie z listą obecności  /nieobecni radni: Zofia Mazanka, Jacek      

       Pytko, Michał Rajca/. 

  2. Wójt Gminy  Grzegorz Forkasiewicz. 

  3. Sekretarz Gminy Marianna Stryszowska. 

  4. Skarbnik Gminy  Mirosława Szewczyk. 

  5. Sołtysi zgodnie z listą obecności. 

 

II. Porządek obrad przesłany radnym w zaproszeniach na sesję:                                                      

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2012r. 

4. Interpelacje i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

                 

III. Przebieg obrad: 

Obrady sesji trwały od godz. 11.05 do 11.35. 

 

Pkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  otworzył obrady sesji, stwierdził 

obecność 12 radnych,  a następnie powitał wszystkich zebranych  i przedstawił 

porządek obrad proponując: 

- dodanie jako punktu 4 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XIX/110/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 



Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Rytwiany na 2012rok, 

- dodanie jako punktu 5 podjęcie uchwały w sprawie  zmiany przyjęcia 

preliminarza wydatków na realizację  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Rytwiany w 2012 roku. 

Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad 12 głosami, w obecności 12 

radnych na sali obrad. Zatwierdzony porządek obrad jest następujący: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2012r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/110/2012 z dnia 30 

stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 

2012rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany przyjęcia preliminarza wydatków na 

realizację  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Rytwiany w 2012 roku. 

6. Interpelacje i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Pkt 2 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował  radnych, że w okresie od 

ostatniej sesji /19 grudnia/ niewiele się wydarzyło. Trwają prace związane z 

porządkowaniem wydatków w budżecie. Prace inwestycyjne  zostały 

zawieszone na okres zimy. 

 

Pkt 3 

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

spowodowane są koniecznością uporządkowania dochodów i  wydatków w 

związku z  końcem roku. 



Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXI/170/2012 w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2012 rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych na sali obrad. 

 

Pkt 4 

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk  poinformowała radnych, że zmian 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2012 rok i zmiana uchwały w 

sprawie zmiany przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2012 roku  

spowodowane są koniecznością dostosowania  wydatków zaplanowanych na 

początku roku do rzeczywistych wydatków wykonanych w  okresie bieżącego 

roku. 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie . Uchwała nr XXXI/171/2012  w sprawie zmiany uchwały 

nr XIX/110/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Rytwiany na 2012rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami, w obecności 12 

radnych na sali obrad podczas głosowania. 

 

 

Pkt  5 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść projektu uchwały i 

zarządził głosowanie. Uchwała nr XXXI/172/2012  w sprawie  zmiany przyjęcia 

preliminarza wydatków na realizację  Gminnego Programu Przeciwdziałania 



Narkomanii w gminie Rytwiany w 2012 roku  została podjęta jednogłośnie 12 

głosami, w obecności 12  radnych na sali obrad. 

Pkt  6 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrała radna Mieczysława Sikora. 

Nawiązując do  poruszonego na ostatniej sesji  tematu niejakiego Stanisława 

Bąka  oświadczyła, że nie ma z tym nic wspólnego. Powiedziała, że w ogóle nie 

uczestniczy w dyskusjach prowadzonych na forach internetowych i nie 

posługuje się nazwiskiem Stanisława Bąka. 

 

Pkt 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podziękował wszystkim zebranym za udział i 

zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

kierownik USC                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                       Marek Sadowski                                      


