Protokół nr XL/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Postomino
z dnia 5 lutego 2018 r.
Obrady XL sesji VII kadencji Rady Gminy Postomino, które odbyły się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie w dniu 5 lutego 2018 r. otworzył o godz. 10.00
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos, po czym powitał przybyłych na sesję Rady Gminy
radnych i gości.
1. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie prawomocności obrad
Na 15-osobowy ustawowy skład rady, na sesji w chwili stwierdzania jej prawomocności obecnych
było 14 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos stwierdził, że sesja jest prawomocna.
Radna Agnieszka Ludwikowska przybyła na sesję o godz. 10.04.
b) przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Radni nie zabrali głosu, wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/322/17 Rady Gminy Postomino w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Postomino na lata 2016-2025.
3. Zamknięcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/322/17 Rady Gminy Postomino
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Postomino na lata 20162025.
Omówienia projektu uchwały dokonał Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski, który objaśnił,
że z uwagi na ogłoszenie naboru na projekty rewitalizacyjne w ramach działania 9.3. Wspieranie
rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
wiejskich RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Postomino
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania „Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia
rodziny poprzez zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Pieńkowo.” Projekt
zakłada budowę infrastruktury rekreacyjnej – sportowej w m. Pieńkowo oraz budowę ścieżki
rowerowej na odcinku Postomino – Pieńkówko. Zakres zaplanowanych zadań dotyczących
budowy infrastruktury rekreacyjnej –sportowej został wskazany w LPR i obejmuje budowę boiska
do piłki nożnej oraz siatkówki, ciągów pieszych i miejsc postojowych. Na etanie składania
wniosku Gmina Postomino zaplanowała także ubieganie się o środki na budowę budynku
świetlicowo-administracyjnego, co wymaga aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Postomino Daniel Pakos zapytał radnych czy mają uwagi do
projektu tej uchwały. Radni nie mieli uwag, więc Przewodniczący przeszedł do odczytania
uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XL/403/18 Rady Gminy Postomino z dnia 5 lutego 2018 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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3. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos podziękował wszystkim za obecność na sesji
i z powodu wyczerpania porządku obrad o godz. 10.10 zamknął XL sesję VII kadencji Rady
Gminy Postomino.

Protokołowała:
Dorota Sieradzka
insp. ds. organizacyjnych i kadr
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