
PROTOKÓŁ  NR 41.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  21 września   2018 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 - 745.

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  14
Radnych nieobecnych – 1

1. Maksymilian Grzyb - usprawiedliwiony 

Ponadto  w posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście,  według
załączonych  list obecności.

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2018 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 40.374.2018 Rady 

Miejskiej w Krzepicach w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2018 roku.

5.  Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i  po  
powitaniu radnych  oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności  
radnych stanowi załącznik do protokołu. 
Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, zapytał  
czy ktoś z radnych ma uwagi do porządku obrad. Przypomniał  że  na  
zamianę  porządku  obrad  musi  wyrazić  zgodę  wnioskodawca.   Nie  
zgłoszono uwag.
Dzisiejszą  sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Bogusława Raczyńska-Cer
Radnych obecnych – 14.
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Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
-  Zaproponowano następną  osobę  z  listy  obecności  radnego  Romana  
Kudelskiego który wyraził zgodę.
- Sekretarzem obrad został wybrany radny Roman Kudelski    12 głosami,
przy 1 głosie wstrzymującym się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad. 3. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2018 roku. 

-  Skarbnik  Anna Mońka   omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  który  
dodaje nowy limit zobowiązań dotyczący wyprzedzającego finansowania 
zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii  
Europejskiej  –  1.570.674  zł,  który  zmniejsza  dotychczasowy  limit  
zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu.

- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą pytania do 
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt  uchwały  Nr  41.388.2018  w  sprawie  zmian  w  
budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 

- Uchwała Nr 41.388.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2018 roku, została przyjęta 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących 
się. 

Ad. 4.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Nr 40.374.2018 Rady  
Miejskiej w Krzepicach w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2018 roku.

- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że korekta uchwały dotyczy  
wykreślenia  z   paragrafu  2  zmienianej  uchwały  słowa  „pożyczki”  i  
zastąpienie jej słowem „kredyt”.

- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do 
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 41.389.2018 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 40.374.2018 Rady Miejskiej  w Krzepicach w sprawie zaciągnięcia  
kredytu  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowanych  ze  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku. 

- Uchwała Nr 41.389.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 40.374.2018 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  
wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze  środków  
pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej  w  2018  roku,  została  
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przyjęta  13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
Ad.  5. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  

podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  745 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                           Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                  Roman Kudelski                    Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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