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Protoko~ Nr XXX.2021 

z xxx Nadzwyczajnej 


Sesji Rad~ Gminy Stubice 

odbytej w dniu 9 listopada 2021 r. 


Obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slubice odbyly siy w godz. 8.00-8.30 
oraz byly transmitowane na Zywo w Internecie. Obrady prowadzil przewodnicZ£!cy 
Slawomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 os6b 
Obecnych - 15 os6b tj. 100%. 
W sesji udzial wziyli: 

1. 	 Jacek Kozlowski - w6jt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz gp1iny, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik gITliny, 
4. 	 radni wed lug zal~czonej listy obecnosci. 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - przewodrticz~cy Rady otworzyl obrady XXX nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Slubice, powital wS2;ystkie panie i pan6w radnych, w6jta, sekretarza 
i skarbnik. Na podstawie listy obecnos~i stwierdzil, ze w sesji uczestniczy 15 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gminy Slubice moze 'obradowac i podejmowac prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
PrzewodnicZ£!cy poddal pod glo$owanie porz~dek obrad, kt6ry zostal dostarczony 

wraz z zaproszeniem na dzisiejsZ£! sesjy. Radni nie mieli Zadnych uwag. 
W wyniku jawnego glosowania rada - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 

porZ£!dek obrad, kt6ry przedstawia siy nastypuj~co: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjycie porZ£!dku obrad. 

3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice, 

b) zmiany uchwaly Budzetowej Gmihy Slubice na rok 2021. 

4. 	 Zakonczenie obrad 

Do pkt. 3 a) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiariy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

przedstawila skarbnik Henryka Bednare~. 
Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 raqnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 
Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stahowi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt. 3 b) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiapy uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawil Przewodnicz~cy Rady Gmin Slawomir Januszewski. 
Pytaii i uwag nie zgloszono. 

http:8.00-8.30


W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 
wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt. 4 
Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze porli\.dek obrad XXX nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy w dniu 9 listopada 2021 r. zostal wyczerpany. Podziykowal Radzie Gminy 

za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom ogl~daj~cym sesjy drog lektroniczn~ 

po czym j e zamkn~l. 

Protokolowala 

o{i~1V ~ 
Kinga Maslanka 
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