PROTOK6tNRXXH/2016
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 maja 2016 roku w sali narad Urzedu Miasta
i Gminy w Dziatoszycach.
Sesja rozpoczeta sie o godzinie 8:00.

Na Stan 15 radnych w sesji uczestniczyto 14 radnych.
Lista obecnosci stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszego protokohj.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Pan Zdzistaw Leks - Burmistrz Miasta i Gminy.
2.Pani Krystyna Ciszek - Sekretarz Miasta i Gminy.
3.Pani Anna Nowak - zastepca Skarbnika .Urzedu Miasta i Gminy.
oraz sottysi.

Do pkt. 1-qo

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczeta sie o godzinie 8:00.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonat Przewodnicz^cy Rady Pan Zygmunt
Saracki. Stwierdzit, ze w sesji bierze udziat 13 radnych i Rada jest uprawniona do
podejmowania prawomocnych uchwat i wnioskdw.

Do pkt. 2-qo.

Uchwalenie porza^dku dziennego obrad.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2.Uchwalenie porzadku dziennego obrad.
3.Przyjecie protokohj z sesji z dnia 18 maja 2016 roku.
4.Projekt uchwaty w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Dziatoszyce na
2016 rok.

a)dyskusja
b)podjecie uchwaty
5. Projekt uchwaty w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dziatoszyce na lata 2016-2020 .

a)dyskusja
b)podjecie uchwaty

6. Zakohczenie obrad sesji.

Przewodnicza.cy Rady Miejskiej Pan Zygmunt Saracki przedstawit porza.dek obrad
sesji. Nastepnie zwrocit sie z zapytaniem czy sa uwagi do porzadku obrad sesji.
W zwi^zku z brakiem uwag, Przewodnicz^cy Rady Miejskiej Pan Zygmunt Saracki
poddal pod gtosowanie porzadek obrad sesji. W wyniku gtosowania porzadek obrad
zostal przyjety jednogtosnie / "za" -13, "przeciw" - 0, " wstrzymat si^ od gtosu"
-0.

Do pkt. 3-qo.

Przyjecie protokotu z sesji z dnia 18 maja 2016 roku.
Przewodnicza.cy Rady Miejskiej poddat pod gtosowanie protokot z sesji Rady
Miejskiej z dnia 18 maja 2016 roku. W wyniku gtosowania protokot zostat przyjety
wiekszoscia. gtosow/ "za"- 10, "przeciw" -1, "wstrzymat sie od gtosu"-2.

Projekt uchwaty w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Dziatoszyce na 2016
rok.

Burmistrz Pan Zdzistaw Leks wyjasni^ i przedstawit pow6d zwotania sesji w trybie
nadzwyozajnym.
Podczas wypowiedzi Pana Burmistrza na obrady sesji dot^czy) radny Pan Bogustaw
Gora. Stan radnych wynosi: 14.

Nastepnie Pani Anna Nowak - zastepoa Skarbnika Urzedu Miasta i Gminy ombwita
i przedstawita projekt uchwaty.
Przewodnicza.cy otworzyt dyskusje.
W dyskusji gtos zabrat radny Pan Zbigniew Jastrzebski.
Odpowiedzi udzielit Burmistrz Pan Zdzistaw Leks.

W zwia.zku z brakiem dalszej dyskusji Przewodnicz^cy Rady Pan Zygmunt Saracki
odczytat projekt uchwaty i poddat go pod gtosowanie. W wyniku gtosowania uchwata

zostata przyjeta jednogtosnie/ "za" -14, "przeciw" - 0, "wstraymal sle od gtosu" 0.

Podjeto jednogtosnie uchwate Nr XXII /109/ 2016 - w sprawie zmian w budzecle
Miasta i Gminy Dziatoszyce na 2016 rok.

Do pkt. 5- go.

Projekt uchwaty w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
I Gminy Dziatoszyce na lata 2016-2020 - omowita i przedstawita Pani Anna Nowak
- zastepca Skarbnika Urzedu Miasta i Gminy.
Nastepnie Przewodniczacy otworzyt dyskusje.
W zwiazku z brakiem dyskusji Przewodnicz^cy Rady Pan Zygmunt Saracki odczytat
projekt uchwaty i poddat go pod gkisowanie. W wyniku gtosowania uchwata zosta^a
przyjeta jednogtosnie / "za" -14, "przeciw" - 0, "wstrzymal sle od gtosu" - 0.

Podjeto jednogtosnie uchwate Nr XXII /110/ 2016 w sprawie zmian w budzecie
Miasta i Gminy Dziatoszyce na 2016 rok.

Do pkt. 6- go.

W zwiazku z wyczerpaniem tematow sesji Przewodnicza.cy Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki zakonczyt obrady sesji.

Protokotowata:
Katarzyna Mazurkiewicz
Prze

