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Protokół  Nr XXIV/20 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 14 grudnia 2020 roku 

 

 

XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy odbyła się zdalnie, na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00 i trwała do godziny 16:25. 

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Hyżne, na podstawie §24 Uchwały Nr 

XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Hyżne. 

W sesji wzięło udział 13 radnych oraz: 

1. Wójt Gminy Hyżne – Pan Bartłomiej Kuchta; 

2. Sekretarz Gminy Hyżne – Pan Dionizy Beda; 

3. Skarbnik Gminy Hyżne – Pani Monika Szmyd; 

4. Kierownik Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Hyżne – Pani Magdalena Buda; 

5. Kierownik Referatu inwestycji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne – 

Pan Paweł Fudali. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 

Sesję prowadził Pan Jacek Baran – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hyżne. 

 

Program sesji: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz  

z upływem 2020 roku.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2020 

rok. 

 

Uwag do porządku obrad nie było. 

 

Dot. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Pani Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawił projekt uchwały. 

 

Uwag nie było. 

 

Pan Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIV/197/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta (załącznik nr 2 do 

protokołu). 

 

Dot. Pkt.  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wyga-

sają wraz z upływem 2020 roku. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy Hyżne) - przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

1) Edward Kołodziej (Radny); 

2) Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne); 

3) Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

4) Monika Szmyd (Skarbnik); 

5) Marcin Warchoł (Dyrektor ZUKiR „GOSIR”). 

 

Pan Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIV/198/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

wraz z upływem 2020 roku została podjęta (załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 3 Podjęcie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2020 

rok. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy Hyżne) - przedstawiła projekt uchwały. 
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Uwag nie było. 

 

Pan Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Uchwała Nr XXIV/199/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 

2020 rok została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

 

 

Na tym zakończono obrady Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia sesji dokonał wiceprzewodniczący 

rady gminy, Pan Jacek Baran 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda 

 

 

 


		2021-03-16T07:13:24+0000




