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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu 14 maja 2013r  

w Sali narad w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku. 

 

 Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV otworzył Przewodniczący Rady –

Waldemar Ślusarczyk.  

Przewodniczący Rady oświadczył, iż w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, zatem jest 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi 

integralną część protokołu. 

Nieobecni radni: T. Dubiel, A. Stępień 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w 

Nisku z dnia 21 marca 2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013rok. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przyjęła przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

 

Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie:  

Skarbnik Gminy –T. Dziewa poinformował, że zmiana uchwały wynika z obowiązku 

dostosowania treści uchwały do wymogów Urzędu Marszałkowskiego dotyczących 

zabezpieczenia środków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku w Zespole 

Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Wyjaśnił, że w 

pierwotnej wersji uchwały wskutek błędu pisarskiego w miejsce słowa „zmienia się” 

omyłkowo wpisano „zmniejsza się”. Obecnie przygotowany projekt uchwały dokładnie 

określa, które dochody i wydatki zostają zmniejszone a które zwiększone.  Kwoty dochodów i 

wydatków w/w uchwały nie ulegają zmianie. Ponadto w dziale 801 rozdziale 80101 § 6059 

uzupełnia się zapis o nazwę zadania, zaś w § 6050 zmienia się nazwę zadania 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii”. 
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Nie zgłoszono, żadnych pytań, wobec czego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. 

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym przy 19 głosach „za” podjęła: 

 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXIV/282/13 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 marca 

2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013rok. – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Ad. 3 Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15 
38

. 

 

 

Protokołowała 

Katarzyna Nawrocka 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Ślusarczyk 

 

 


