
Protok61 1 r XXXIII.2021 


z XXXIII nadzwyczaj ej Sesji Rady Gminy Siubice 


odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r. 


Obrady XXXlll nadzwyczajnej sel i Rady Gminy Slubice odbyly si<; w godz. 8.30
8.40 oraz byly transmitowane na Zywo ~ Internecie. Obrady prowadzil przewodniczqcy 
Slawomir Januszewski. 

Stan Rady - 15 os6b 

Obecnych - 15 os6b tj. 100%. 

W sesji udzial wziyli: 


1. 	 Jacek Kozlowski - w6jt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz g iny, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik gm~ny, 
4. 	 radni wedlug zalqczonej listy obecnosdi, 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - prze odniczqcy Rady otworzyl obrady XXXIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Slubice, owital wszystkie panie i pan6w radnych, w6jta, 
sekretarza, skarbnik. Na podstawie listy I becnosci stwierdzil, ze w sesji uczestniczy 15 
radnych, co oznacza, ze Rada Gminy Slub'ce moze obradowac i podejmowac prawomocne 
uchwaly. 

Do pkt. 2 

Przewodniczqcy zaproponowal z/TIiany w porzqdku obrad. A mianowicie 
wprowadzenie do porzqdku obrad uchwaly t punkcie 3.2). 

Poprzedni porzqdek obrad, kt6ry zostal dostarczony wraz z zaproszeniem na dzisiejszq 
sesJy: I 
J. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjycie porzqdku obrad. 

3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie: 

a) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy lubice na rok 2021. 

4. 	 Zakonczenie obrad 

Przewodniczqcy poddal pod glosoI anie nowy porzqdek obrad. Radni me mieli 
zadnych uwag. 

W 	 wyniku jawnego glosowania r~da - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 
porzqdek obrad, kt6ry przedstawia siy nastypujqCo: 

1. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjycie porzqdku obrad. 

3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie: 

a) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy lubice na rok 2021. 

b) diet oraz zwrotu koszt6w podr6Zy slu' bowych radnych. 

4. Zakonczenie obrad . 



mmy 

Do pkt. 3.1) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawil Przewodniczqcy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

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 glosowan stanowi zaIqcznik do protokolu. 

Do pkt. 3.2) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie diet oraz zwrotu 

kosztow podroi:y sluzbowych radnych. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udziaI15 radnych. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 

Uchwala w sprawie diet oraz zwrotu kosztow podroi:y sluzbowych radnych 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zaIqcznik do protokolu. 

Do pkt. 4 
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze porzqdek obrad XXXIII nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r. zostal wyczerpany. Podziykowal adzie Gminy 

za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglqdajqcym sesjy dro 

po czym je zamk.nql. 

Protokolowala 

Kinga Maslanka 

4~ 

2 


