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P r o t o k ó ł  Nr XXX/2021 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

Uczestnikom sesji dokonano pomiaru temperatury. Zabezpieczono maseczki, płyn do 

dezynfekcji rąk oraz rękawiczki. 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2) Michał Jędrys – Sekretarz Gminy Bliżyn 

3) Beata Ozan – Skarbnik Gminy 

4) Paweł Bernatek – obsługa informatyczna 

5) Anna Kowalik – obsługa rady gminy 

6) radni zgodnie z załączoną listą obecności 

7) sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Zatwierdzony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok, 

    b) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty 

         nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.1 
Trzydziestą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek Krzepkowski 

– Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn. 

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością 

rozpatrzenia i podjęcia dwóch uchwał dotyczących budżetu gminy na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady poinformował dalej, że w świetle Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy 

Bliżyn są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował zebranych,  

że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład Rady 15 radnych w związku  

z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.  

Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego nie zgłoszono żadnych uwag ani 

wniosków, w związku z czym przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem. 

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, 

głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym porządek obrad sesji został zatwierdzony 

przez Radę. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady zgłosił 

wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do projektów uchwał. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty przez Radę. 

Ad. 2 

a/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok 

odczytała Beata Ozan - Skarbnik Gminy. Omówiła również poprawki zgłoszone przez Wójta 

do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dochodu za wydanie duplikatu Karty 

Dużej Rodziny w kwocie 20zł i polegają na zdjęciu kwoty 20zł po stronie dochodowej  
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i wydatkowej celem prawidłowo sporządzenia sprawozdania. Zmiany dotyczą załącznika Nr 1 

i Nr 2 do projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem poprawek do projektu 

uchwały: 

W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok: 

1) w załączniku nr 1 do projektu uchwały – Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn na 2021 

rok w tabeli w dziale 855 Rodzina dodaje się rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny i § 0690 

Wpływy z różnych opłat  z kwotą „-20,00”. 

Powyższe skutkuje zmianą w podliczeniu działu 855 – Rodzina oraz podsumowania razem. 

2) W załączniku nr 2 – Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2021 roku w tabeli  

w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w § 4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne kwotę „1.059,00” zastępuje się kwotą „1.039,00”. 

Powyższe skutkuje zmianą podliczenia w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w dziale 855 

oraz w podsumowaniu razem. 

Za przyjęciem poprawek w załączniku Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok o treści zawartej w piśmie Wójta 

Gminy Bliżyn znak: FNB.3021.5.2021 z dnia 29 grudnia 2021r., odczytanych przez 

Przewodniczącego Rady głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0, w związku z czym poprawki zostały przyjęte przez Radę. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie  

z przyjętymi poprawkami: 

Za przyjęciem uchwały łącznie z przyjętymi poprawkami głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła 

Uchwałę Nr XXX/222/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 

2021 rok łącznie z przyjętymi poprawkami. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane 

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 odczytała Beata Ozan - 

Skarbnik Gminy.  
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących 

się – 0, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXX/223/2021 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Ad. 3 

Obrady sesji trwały od godz. 1500 do godz. 1513. 

Trzydziestą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący Rady 

dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 


