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Protokół Nr XXXI/21 

XXXI  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy otworzyła i poprowadziła 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy Anna Grunau - Drążek.  

W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

protokołu. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy            

finansowej na lata 2021-2033. 

7. Wnioski radnych. 

8. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła 

quorum, na 15 radnych obecnie uczestniczy 13 radnych i rada jest prawomocna do 

podejmowania uchwał. 

 

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Nie wniesiono zmian do porządku obrad. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 13 głosach „za” porządek obrad 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr XXXI/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 13.12.2021. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami Przewodnicząca Rady Pani Anna 

Grunau-Drążek zapytała Przewodniczącą Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy czy 

wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.  
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Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pan 

Benedykt Graban  odpowiedział, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane 

pozytywnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. 

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

13.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu nr XXXI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 13.12.2021. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr XXXI/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 13.12.2021 

Ad.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021-2033. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. 

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

13.12.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXXI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 13.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXXI/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 13.12.2021 

Ad.7. Wnioski radnych. 

Brak. 

Ad.8. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 

Brak 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 13 

grudnia 2021 r. 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


