PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września 2012 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
w Działoszycach.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
3. Pani Krystyna Konderak– Skarbnik Miasta i Gminy
4. Pani Grażyna Wojtaś – Pracownik UMiG w Działoszycach

Do pkt. 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00.

Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt Saracki .
Stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych i Rada jest uprawniona do podejmowania
prawomocnych uchwał i wniosków.

Do pkt. 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad .
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
4. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Działoszyce na rok 2013 środków
finansowych na realizację remontu drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia w celu
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Działoszyce w powiecie
pińczowskim

współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 2012-2015
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały

5. Projekt uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
6. Zakończenie obrad sesji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek
obrad sesji. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – „za” - 14,
„przeciw”- 0, „wstrzymał się od głosu” - 0.

Do pkt 3-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 r. przedstawiła i
omówiła Pani Krystyna Konderak – Skarbnik Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
/ ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ – 0, ‘’wstrzymał się od głosu’ ’ – 0/.

Do pkt. 4 -go
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Działoszyce na rok 2013
środków finansowych na realizację remontu drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia
w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Działoszyce w powiecie
pińczowskim

współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 2012-2015 przedstawił i omówił
Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
/ ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ – 0, ‘’wstrzymał się od głosu’ ’ – 0/.

Do pkt. 5-go
Projekt uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji przedstawiła i omówiła Pani Grażyna Wojtaś pracownik
UMiG.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
/ ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ – 0, ‘’wstrzymał się od głosu’ ’ – 0/

Do pkt. 6-go
Zakończenie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt
Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady sesji

Protokołowała
Agnieszka Iwan

