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OiSO.0002.46.2022 

 

 

PROTOKÓŁ NR XLVI/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 4 listopada 2022 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 14 Radnych, nieobecny 

Radny Krzysztof Kurdziel (lista obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 7.40 do godziny 7.47. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zwołanej na wniosek 

Wójta Gminy Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Sesję realizowano według porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad. 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Przewodniczący przypomniał, informację o konieczności zwołania sesji celem wprowadzenia 

do budżetu gminy środków finansowych, które pozwolą na wypłatę dodatku węglowego  

i dodatku na zakup drewna. W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców na temat 

wypłaty ww. dodatków, Przewodniczący wyjaśnił, że w dniu 28 października br., koło godziny 

12.00 wpłynął dodatek na zakup drewna w kwocie 216 240,00, a 31 października br. wpłyną 

dodatek węglowy w kwocie 789 480,00 (jest to część z wnioskowanej kwoty na październik, 

która wynosiła 1 836 000,00). Według przekazanych informacji przez Kierownika GOPS-u, 

całkowita kwota na rozpatrzone wnioski na dzień dzisiejszy wynosi 1 116 000,00 w związku  

z powyższym, Przewodniczący Rady prosił wnioskodawców o wyrozumiałość i cierpliwość. 

Przewodniczący Rady poinformował również o wprowadzonych zmianach do projektu 

uchwały wynikającej z braku możliwości zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych  

i przeniesienia zaplanowanych środków własnych w kwocie 55 000, 00 na zakup wozu 

bojowego dla OSP Wesoła Ujazdy.  

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XLVI/430/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 przyjęta 

została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył 

obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 


