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P r o t o k ó ł  Nr XXXVII/2022 

z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

 

W obradach sesji uczestniczyli: 

1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn 

2) Michał Jędrys – Sekretarz Gminy Bliżyn 

3) Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn 

4) Grzegorz Patura – obsługa informatyczna 

5) Anna Kowalik – obsługa rady gminy 

6) radni zgodnie z załączoną listą obecności 

7) sołtys 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata  

         2022-2035, 

    b)  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.1 
Trzydziestą siódmą 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. 

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 XXXVII sesji Rady głosowało 13 radnych, głosów przeciwko 

– 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym porządek obrad XXXVII sesji Rady 

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Bliżyn na lata 2022-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Dyskusja – brak chętnych. 
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały  

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów 

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

Nr XXXVII/264/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035. 

b/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok 

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 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku  

z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/265/2022 w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok. 

Ad. 8 

Obrady sesji trwały od godz. 1530 do godz. 1538. 

Trzydziestą siódmą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokolant 

 

 

Anna Kowalik 

 
 

 

 


