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PROTOKÓŁ NR XLVII/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 28 listopada 2022 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 15 Radnych (lista 

obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 8.05 do godziny 8.10. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia XLVII 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 uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022 

2) rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy Solina, 

dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora 

Solińskiego i Myczkowieckiego. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XLVII/431/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 przyjęta 

została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 



Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy 

Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora 

Solińskiego i Myczkowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że petycję rozpatrywała Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji i wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XLVII/432/2022 w sprawie rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina  

o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie 

oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego przyjęta została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył 

obrady XLVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 


