Protokół Nr XII/2016
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 2 grudnia 2016 roku
od godziny 10.20 do godziny 10.25
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 14
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.20 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1. W trakcie sesji udział
wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Radca Prawny Aneta Kostka i
Barbara Jankowska – Dyrektor ZOGK.
Ad.1
Otwarcia Sesji Rady Gminy Kościerzyna dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Ad. 2
M. Żurek „Jedno pytanko się urodziło. Pani Dyrektor przedstawiała, omawiała to przedszkole i
wspomniała, że oprócz tego przedszkola będą badania dla dzieci. Zrozumiałem, że dla wszystkich
dzieci z przedszkoli, a to jest zapisane, że dla dzieci z przedszkola z Wielkiego Klincza, Nowego
Klincza i Skorzewa.
B. Jankowska powiedziała, że badania dla dzieci będą przeprowadzone we wszystkich
przedszkolach.
ad. a)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr XI/200/16 z dnia 02 grudnia 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 2)
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ad. b)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dobre przedszkola w Gminie
Kościerzyna” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
„Dobre przedszkola w Gminie Kościerzyna” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr XI/201/16 z dnia 02 grudnia 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 3)
Ad. 3
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 10.25.
Prot. PO.
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