UG.Or.BR.0002.10.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 2 lipca 2015r.
W dniu 2 lipca 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się X Sesja Rady Gminy. Godzina
rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 10:20.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Obrady Sesji otwiera Przewodniczący Rady Gminy radny Marek Płaza.
Na podstawie listy
obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad, w Sesji uczestniczy 13
radnych – czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w
sprawach objętych porządkiem obrad.
Radni nieobecni to r. M. Sydoruk i r. M. Kulik.
Przewodniczący RG wita przybyłych na posiedzenie Radnych oraz Wójta Gminy i cały zespół
obecnych na Sesji pracowników urzędu gminy. Lista obecności uczestników Sesji jest
załącznikiem do protokołu.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Rady Gminy informuje, że Sesja zwołana została na
wniosek Wójta Gminy, który wystąpił do Przewodniczącego RG o zwołanie sesji w trybie art. 20
ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. w trybie sesji nadzwyczajnej). We wniosku zostały
podane powody zwołania sesji w tym trybie. Główny powód to pilna potrzeba podjęcia uchwały w
sprawie emisji obligacji komunalnych.
Informuje , że do wniosku Wójta o zwołanie sesji dołączony został porządek obrad wraz z
projektem uchwały.
Przewod. RG przypomina, że rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad,
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (tj. 8 radnych). Do zmiany porządku
obrad sesji nadzwyczajnej dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy (w tym wypadku Wójta
Gminy).
Pyta p. Wójta i Radnych o ewentualne uwagi do porządku obrad.
- Wójt nie zgłasza uwag.
- ze strony Radnych nie ma uwag.
Przewod. RG informuje, że obrady X Sesji będą odbywały się zgodnie z porządkiem obrad
dołączonym Radnym w zaproszeniu na sesję.
Realizowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i ogłasza przejście do kolejnego, którym
jest:

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
Przewod. RG przypomina, iż projekt uchwały został dostarczony Radnym wraz z zaproszeniem na
dzisiejszą Sesję RG. Prosi Skarbnika Gminy o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Skarbnik Gminy p. Agnieszka Podgórska – wyjaśnia powody podjęcia uchwały o emisji obligacji
komunalnych w trybie pilnym.
Mówi:” podjęcie tej uchwały musiało nastąpić po 01 lipca 2015r. ponieważ ustawa z dnia 15
stycznia 2015r. 0 obligacjach weszła w życie dopiero z dniem 01 lipca 2015r. i Banki nie honorują
uchwał podjętych wcześniej, choćby były podejmowane z mocą od 01 lipca br. Dlatego też ta
uchwała musiała być podjęta w trybie takim a nie innym i jest konsekwencją zmian do uchwały
budżetowej podjętej na ostatniej Sesji RG w dniu 25.06.br. Projekt przedstawionej uchwały mówi
o emisji obligacji na kwotę 2.000.000,- zł. Koszty obsługi tej emisji obligacji zostaną ustalone po
rozpatrzeniu ofert złożonych przez Banki, do których skierowane zostanie zapytanie ofertowe.
Dopiero po porównaniu ofert i przeprowadzonych negocjacjach znany będzie ostateczny koszt
emisji. Na dzień dzisiejszy koszt ten kształtuje się mniej więcej: wibor sześciomiesięczny +
stawka marży, przy czym stawka marży może wynieść od 0,89 – 1,5%. Można też dodatkowo
wynegocjować 0% prowizję od udzielenia emisji obligacji. Te wszystkie dane znane będą dopiero
po rozpatrzeniu ofert Banków. Termin składania ofert przez Banki mija 25 lipca br. Zapytania
Banków już wpływają do Urzędu. Szacowany koszt emisji obligacji przyjęty do budżetu to: wibor
2,50 i marża na poziomie 1,25 % ( czyli jest jeszcze „luz”). Jest przekonana, że wynegocjowana
zostanie mniejsza kwota obsługi tych obligacji niż przyjęte założenia”. Dziękuje za wysłuchanie
uzasadnienia.
Przewod. RG prosi Radnych o pytania i uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
W tej sytuacji informuje o przystąpieniu do głosowania przyjęcia projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad . Zanim dojdzie do realizacji kolejnego ,
którym jest zakończenie obrad, informuje, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Sesji RG termin
następnej Sesji RG przypada w dniu 27 sierpnia 2015r.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (10:20).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-07-06

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza

