
Strona 1 z 2 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 

z XXXIV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 6 sierpnia 2021 r. 

 

W sesji zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pysznica w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg 

załączonych list obecności. Część radnych uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym w formie 

wideokonferencji. 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Gminy Pysznica na rok 

2021. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

5. Wolne  wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przed otwarciem sesji zebrani na prośbę Przewodniczącego Rady uczcili minutą ciszy pamięć 

zmarłego Bogdana Dziuby - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach 

i byłego radnego Gminy Pysznica.  

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

Ad 3. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 
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Uchwała Nr XXXIV/237/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad 6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV 

nadzwyczajnej sesji o godz. 15:26. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły 

głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:  Przewodniczący Rady Gminy:  

 

  Aneta Tofil                                Krzysztof Skrzypek  

 

 


