Protokół XXX/21
z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów
12 sierpnia 2021 r., rozpoczęcie o godz. 12:00
Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki

Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich
obecnych, a następnie otworzył XXX sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów.
Ad 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zalogowanie się do elektronicznego systemu
głosowania. Przewodniczący Rady oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi, że Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Nieobecni na sesji byli radni: Jarosław Cierpka, Anna Kądziela - listy
obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Do proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty 13 głosami
„za” na stan 13 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)
i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały:
- XXX/261/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
- XXX/262/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
4. Zakończenie obrad XXX sesji.
Ad 3. Omówienie, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
- Projekt uchwały XXX/261/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła i odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała
została przyjęta 13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
- Projekt uchwały XXX/262/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 omówiła i
odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 13
radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 4. Zakończenie obrad XXX sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXX sesję Rady Gminy
i Miasta Odolanów (godz. 12:27).
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