
Protokół z dnia 12 września 2016r. 

posiedzenia Gminnego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 12 września 2016r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. 

 

2. Załącznik Nr 1 protokołu stanowi lista obecności członków Zespołu. 

 

3. Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu stanowi Zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty Nr 

171/2016/B z dnia 12 września 2016 roku  w sprawie powołania  Gminnego Zespołu ds. konsultacji 

budżetu obywatelskiego. 

 

4. Załączniki od Nr 3 do 11 stanowią uchwały Zespołu. 

 

5. Posiedzenie rozpoczęła  i poprowadziła Sekretarz Gminy. Na wstępie przedstawiła prezentację 

multimedialną w sprawie procedur budżetu obywatelskiego. Następnie kolejno przedstawiła 

uzasadnienia do poszczególnych uchwał Zespołu. 

 

6. Zespół podjął następujące uchwały : 

 

6.1 Uchwała Nr 1 w sprawie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

głosów za 26 

głosów przeciw 0  

głosów wstrzymujących się 0 

6.2 Uchwała Nr 2 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0  

      głosów wstrzymujących się 0 

6.3 Uchwała Nr 3 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0  

      głosów wstrzymujących się 0 

6.4 Uchwała Nr 4 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw  0 

      głosów wstrzymujących się 0 

6.5 Uchwała Nr 5 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0 

      głosów wstrzymujących się 0 

6.6 Uchwała Nr 6 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 25 



      głosów przeciw 0 

      głosów wstrzymujących się 1 

6.7 Uchwała Nr 7 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0 

      głosów wstrzymujących się 0 

6.8 Uchwała Nr 8 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0 

      głosów wstrzymujących się 0 

6.9 Uchwała Nr 9 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego 

      głosów za 26 

      głosów przeciw 0 

      głosów wstrzymujących się 0 

 

7. W trakcie głosowań nastąpiła dyskusja i zapytania odnośnie zasad głosowania. 

8. Posiedzenie zakończono podziękowaniami za udział wszystkim członkom Zespołu. 

9. Protokołowała: Ewelina Jura-Bączek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


