PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 grudnia 2021 r.
odbytej w zdalnym trybie obradowania
w Nakle nad Notecią w godz. 15.15 do 15.52

Obradom przewodniczył :

Paweł Wiśniewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Protokołowała:

Marta Waszkiewicz

Ad. 1
Otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią Paweł Wiśniewski, który przywitał radnych, władze miasta,
radiosłuchaczy, wszystkie osoby, które obserwowały obrady sesji za pośrednictwem mediów.
Poinformował, iż obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania
obrazu i dźwięku.
Poinformował, iż zwołanie sesji nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad
Notecią w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, z uwagi
na konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok. W uzasadnieniu
wniosku Burmistrz wskazał, iż dokonanie zmian wynika z wprowadzenia środków finansowych
otrzymanych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, w wysokości 789.900,00 zł z funduszu
przeciwdziałania COVID-19 oraz zmian w dochodach i wydatkach.
W chwili otwarcia sesji obecnych było 19 radnych, czyli wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał i wniosków. Radni nieobecni: Sławomir Krainski i Zdzisław Sell. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W nawiązaniu do otrzymanego przez radnych porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią Paweł Wiśniewski zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przesłanego porządku
obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag.
W związku z tym poddał pod głosowanie porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad
Notecią.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie
było. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
1. Otwarcie obrad
a) stwierdzenie kworum
b) zatwierdzenie porządku obrad
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok
3. Zakończenie obrad

Ad. 2 a
Skarbnik Miasta i Gminy Tomasz Angielczyk przedstawił projekt zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 wraz z autopoprawkami.
Radna Jolanta Tadych –zapytał się czy jest możliwość przeniesienia wprowadzanych środków jako
środki niewygasające na rok 2022. Środki te są bardzo potrzebne dla szkół, a do końca roku jest zbyt
krótki czas realizacji tego programu.
Skarbnik Tomasz Angielczyk odpowiedział, że dyrektorzy szkół maja trzy wyjścia. Po pierwsze mogą
wykorzystać te środki do końca roku. Niestety w tym przypadku trzeba spełnić następujące warunki
podpisać umowę z dostawcą, dostarczyć sprzęt jeszcze w tym roku i wystawić fakturę. Druga
propozycja to podpisanie umowy w tym roku z zaznaczeniem, że dostawa sprzętu ma się odbyć
w pierwszym kwartale tego roku. Wówczas środki będą przepisane do rachunku niewygasających
wydatków na przyszły rok. Trzecia propozycja rekomendowana przez burmistrza z uwagi na rozliczenie
programu do lipca przyszłego roku. Proponuje się wprowadzenie autopoprawki do przyszłorocznego
budżetu. Dyrektorzy szkół dostali czas na przemyślenie decyzji. I wybór właściwej opcji najbardziej
korzystnej dla szkoły.
Radny Kazimierz Wnuk – zapytał się czy wspomniany program obejmuje tylko szkoły publiczne czy
również szkoły niepubliczne, które są w naszej gminie.
Skarbnik Tomasz Angielczyk odpowiedział, iż otrzymał wyłącznie listę szkół, które są w załączniku
inwestycyjnym z przydzielonymi już środkami.
Radny Antoni Żygowski – zadał pytanie odnośnie rozdysponowania środków w ramach programu.
Początek programu przewiduje się w miesiącu grudniu 2021 a już dzisiaj zakładamy ze środki nie
zostaną wykorzystane przez szkoły.
Skarbnik Tomasz Angielczyk odpowiedział, iż z informacji jakie posiada część szkół wykorzysta środki
jeszcze w tym roku. Dyrektorzy szkół wiedzieli już o programie w miesiącu październiku, ale środki od
wojewody zostały dopiero przekazane w miesiącu grudniu. Podając takie propozycje rozwiązania
chcemy pomóc dyrektorom szkół w podjęciu decyzji.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. jednogłośnie. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących
się” nie było. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i zapisana w rejestrze uchwał pod nr XLIII/930/2021 i stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Ad. 3
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Paweł
Wiśniewski o godzinie 15.52 zakończył obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.
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