PROTOKÓŁ NR XXX/2012

z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 08 listopada 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 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
2. Pani Krystyna Konderak– Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy

PORZĄDEK OBRAD SESJI:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji
- 30 października 2012 roku
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
5.Zakończenie obrad sesji.
Do pkt. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
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Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt Saracki i
powitał biorących w niej udział. Stwierdził, że w sesji bierze udział 15 Radnych i
Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków.

Do pkt. 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad .

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek obrad sesji i
zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku.

Pan radny Andrzej Kołpak – wniósł o wykreślenie z

porządku obrad sesji pkt 3

Przyjęcie protokołu z sesji - 30 października 2012 roku, ponieważ, nie było czasu na
zapoznanie się z treścią w/w protokołu. Pan radny wyjaśnia, że informację o sesji
otrzymał późnym popołudniem przebywając poza terenem Działoszyc i nie był w
stanie dojechać na czas i zapoznać się z protokołem tak jak również kolega Grądek
dlatego wnosi o przeniesienie głosowania nad przyjęciem protokołu na następną
sesję.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki ogłosił 15 minut
przerwy na zapoznanie się z treścią protokołu z sesji z dnia 30.10.2012 roku.
Po przerwie stan radnych – 15

Do pkt 3-go
Przyjęcie protokołu z sesji
- 30 październik 2012 rok
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia z dnia 30 października 2012
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roku. W wyniku głosowania protokół został przyjęty większością głosów / ''za'' – 14,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 1/

Do pkt. 4 – go
Głos zabrała Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy - Gmina
otrzymała środki na usuwanie skutków popowodziowych z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na drogę
Marianów – Dzierążnia i Dziekanowice przez wieś W związku, że do 30.11.2012
roku muszą już być rozstrzygnięcie przetargi na wykonanie w/w dróg, a do
10.12.2012r. ma nastąpić ich wykonanie została zwołana w trybie nadzwyczajnym
dzisiejsza sesja. Dzisiejsza sesja miała być również poświęcona dyskusji włączenia
nkolejnych odcinków do kategorii dróg gminnych, ale ze względu na nieobecność
Burmistrza na dzisiejszej sesji spawa ta zostanie omówiona w późniejszym czasie.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ''za'' – 15,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt. 5-go
W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady sesji.
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Protokołowała
Agnieszka Iwan
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