RADA GMINY KRZYMÓW
KADENCJA 2018-2023
PROTOKÓŁ NR XXVI/2020
z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzymów
odbytej 6 października 2020 roku w godzinach 16:35 do 16:50
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzymowie
=======================================
Punkt 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Obrady XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzymów otworzył Pan Leszek Staszak –
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów. Powitał wszystkich radnych, Wójt Gminy Krzymów Danutę
Mazur oraz pracowników Urzędu Gminy.
Prowadzący obrady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, przy którym rada gminy może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Nieobecni radni: Marcin Opielski
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności kierownictwa Urzędu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów poinformował radnych, że porządek obrad wszyscy radni
otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do ww porządku?
Wójt Gminy wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu : Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Skulsk i Gminą Kazimierz Biskupi w celu realizacji
projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych dla gmin Krzymów, Skulsk i
Kazimierz Biskupi”
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie radnych za pomocą urządzeń wniosek Wójt
pytając kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje za przyjęciem wniosku Wójt
Gminy?
Wyniki głosowania :
14 radnych „za” przyjęciem wniosku
przeciw” – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Wynik głosowania nad wnioskiem Wójt stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad :
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Skulsk i Gminą
Kazimierz Biskupi w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług
publicznych dla gmin Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi”
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów
na lata 2020- 2028.
6. Zamknięcie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzymów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie radnych za pomocą urządzeń nowy porządek
obrad, pytając kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje za przyjęciem nowego
porządku obrad?

Wyniki głosowania :
14 radnych „za” przyjęciem wniosku
przeciw” – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Wyniki głosowania nad nowym porządkiem obrad stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Skulsk i Gminą
Kazimierz Biskupi w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznych
usług publicznych dla gmin Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały został odczytany.
Wyjaśnień do ww projektu uchwały dokonała Wójt Gminy – Danuta Mazur.
Prowadzący obrady zapytał czy ktoś wnosi uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów poddał pod głosowanie radnych za pomocą urządzeń projekt
uchwały sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Skulsk i Gminą Kazimierz Biskupi w
celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych dla gmin
Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi”; „Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje
w sprawie przyjęcia ww uchwały?
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
„Za przyjęciem projektu uchwały” - oddano 14 głosów,
„Przeciw” - oddano 0 głosów,
„Wstrzymujące się” - 0 głosów.
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Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/168/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Skulsk i Gminą Kazimierz Biskupi w celu
realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych dla gmin
Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi”, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz
zawiadomieniem o sesji.
Wyjaśnień do ww projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy.
Prowadzący obrady zapytał czy ktoś wnosi uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów poddał pod głosowanie radnych za pomocą urządzeń projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
pytając; „Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje w sprawie przyjęcia ww uchwały?
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Za przyjęciem projektu uchwały” - oddano 14 głosów,
„Przeciw” - oddano 0 głosów,
„Wstrzymujące się” - 0 głosów.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/169/2020 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów
na lata 2020- 2028.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Wyjaśnień do projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów poddał pod głosowanie radnych za pomocą urządzeń projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów na lata 2020-2028
pytając; „Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje w sprawie przyjęcia ww uchwały?
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
„Za przyjęciem projektu uchwały” - oddano 14 głosów,
„Przeciw” - oddano 0 głosów,
„Wstrzymujące się” - 0 głosów.
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Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/170/2020 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów na lata 2020- 2028, która
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 6
Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Krzymów
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady
o godzinie 16:50 zamknął XXVI Sesję Rady Gminy Krzymów.
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