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Protokó  nr 17/2011 
z odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz. 1400 

w rodowiskowym Domu Samopomocy w Cieszanowie 
SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 

 
Obecni na sesji:  

1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogóln  liczb  15 Radnych  
w obradach udzia  wzi o 13 Radnych, lista obecno ci stanowi za cznik nr 1. 

2. Pozostali uczestnicy – wg list obecno ci stanowi cych za czniki nr 2 i 3 do protoko u 
3. Pracownicy Urz du Miasta i Gminy Cieszanów  

Pan mgr Zdzis aw Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów 
Pan mgr Janusz Mazurek – Zast pca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 
Pan mgr in . Andrzej Szymanowski – Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów 
Pani mgr Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.  

Ad. I pkt. 1 
 

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanis awa Chomyszyn 
otworzy a XVII Sesj  Rady. Nast pnie powita a radnych oraz zaproszonych go ci.  

Pani Stanis awa Chomyszyn poinformowa a zebranych, i  w obradach uczestniczy 13 
radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwa .  
 
Ad. I pkt. 2. 
 

Kolejno Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanis awa Chomyszyn 
odczyta a porz dek obrad.  
 
Porz dek obrad: 
 

I. Sprawy organizacyjne: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyj cie porz dku obrad. 
3. Przyj cie protoko u XVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

II. Informacja Przewodnicz cego o dzia aniach podejmowanych w okresie 
mi dzysesyjnym. 

III. Sprawozdanie z dzia alno ci Burmistrza w okresie mi dzysesyjnym. 
IV. Przyj cie planu pracy: 

 Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
 Komisji Bud etowej na 2012 rok. 
 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok. 
 Komisji O wiaty, Kultury i Sportu na 2012 rok. 
 Komisji Zdrowia i Opieki Spo ecznej na 2012 rok 

V. Rozpatrzenie projektów uchwa  lub zaj cie stanowiska:  
1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2012 rok, 
2) sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa y Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w 

Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do bud etu na 2011 rok, 
3) w sprawie wprowadzenia zmian do bud etu na 2011 rok. 

VI. Interpelacje i zapytania radnych. 
VII. Odpowiedzi na interpelacje zg oszone na poprzedniej sesji. 

VIII. Wolne wnioski i informacje. 
IX. Zako czenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
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Pani Stanis awa Chomyszyn podda a przedstawiony porz dek obrad pod g osowanie 

w wyniku, którego stwierdzi a, i  zosta  on przyj ty, g osami: „za” 13 radnych, „wstrzyma  
si ” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  

 
Ad. I pkt. 3. 

 
Przewodnicz cy Stanis awa Chomyszyn poinformowa a radnych, i  protokó  XVI 

Sesji, by  wy ony do wgl du w biurze Rady. Kolejno zapyta a, czy kto  wnosi uwagi do 
protoko u. 

Wobec braku uwag Przewodnicz cy przeprowadzi a g osowanie i stwierdzi a, i  
protokó  XVI Sesji Rady Miejskiej zosta  przyj ty, g osami: 12 radnych „za”, 1 radny 
„wstrzyma  si ”, „przeciw” 0 radnych. 
 
Ad. IV. Przyj cie planu pracy: 
  

 Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 
 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej zosta  przyj ty, g osami: „za” 11 radnych, „wstrzyma  si ” 2 
radnych, „przeciw” 0 radnych. 
 

 Komisji Bud etowej na 2012 rok 
 
Plan Pracy Komisji Bud etowej zosta  przyj ty, g osami: „za” 13 radnych, „wstrzyma  si ” 0 
radny, „przeciw” 0 radnych. 
 

 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok 
 
Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zosta  przyj ty, g osami: „za” 13 
radnych, „wstrzyma  si ” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. 
 

 Komisji O wiaty Kultury i Sportu na 2012 rok 
 
Plan Pracy Komisji O wiaty Kultury i Sportu zosta  przyj ty, g osami: „za” 13 radnych, 
„wstrzyma  si ” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. 
 

 Komisji Zdrowia i Opieki Spo ecznej na 2012 rok 
 
Plan Pracy Komisji Zdrowia i Opieki Spo ecznej zosta  przyj ty, g osami: „za” 13 radnych, 
„wstrzyma  si ” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. 
 
 
Ad. II. Informacja Przewodnicz cego o dzia aniach podejmowanych mi dzy Sesjami 
Rady Miejskiej. 
 

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanis awa Chomyszyn 
poinformowa a, zebranych i  omy kowo przesz a od razu do punktu 4 porz dku obrad 
opuszczaj c punkt 2 i 3. Nast pnie Przewodnicz cy powróci a do punktu 2 porz dku obrad  
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i przedstawi a dzia ania podejmowane mi dzy sesjami – informacja stanowi za cznik nr 4 do 
protoko u.  
 
Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi dzy Sesjami Rady Miejskiej  
w Cieszanowie. 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi za cznik nr 5 do protoko u. 
 
Ad. V. Rozpatrzenie projektów uchwa  lub zaj cie stanowiska:  
 
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanis awa Chomyszyn odczyta a 
projekt uchwa y: 
 

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2012 rok, - 
za cznik nr 6 do protoko u – uchwa a nr XVII/105/2011. 

 
Przewodnicz cy podda a projekt uchwa y z naniesionymi poprawkami pod g osowanie 

i stwierdzi a, i  zosta  on przyj ty g osami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radnych, 
„wstrzyma  si ” – 0 radny.  

 
Kolejno zosta  przedstawiony projekt uchwa y: 

 
2) sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa y Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w 

Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do bud etu na 2011 rok,- 
za cznik nr 7 do protoko u – uchwa a nr XVII/106/2011. 

 
Projekt uchwa y na posiedzeniu Komisji Bud etowej otrzyma  pozytywn  opini . 
Przewodnicz cy podda a projekt uchwa y pod g osowanie i stwierdzi a, i  zosta  on przyj ty 

osami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzyma  si ” – 0 radny.  
 
Nast pnie zosta  omówiony projekt uchwa y: 
 

3) w sprawie wprowadzenia zmian do bud etu na 2011 rok, - za cznik nr 8 do 
protoko u – uchwa a nr XVII/107/2011. 

 
Projekt uchwa y na posiedzeniu Komisji Bud etowej otrzyma  pozytywn  opini . 
Przewodnicz cy podda a projekt uchwa y pod g osowanie i stwierdzi a, i  zosta  on 

przyj ty g osami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzyma  si ” – 0 radny.  
 
Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji ani zapyta  nie zg oszono. 
 
Ad. VII. Odpowiedzi na interpelacje zg oszone na poprzednich sesjach. 

 
Wobec braku zg oszonych interpelacji i zapyta  Przewodnicz cy Pani Stanis awa 

Chomyszyn przesz a do kolejnego punktu. 
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Ad. VIII. Wolne wnioski i informacje. 
 

Pani Stanis awa Chomyszyn Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie 
podzi kowa a wszystkim zebranym za wspó prac  w 2011 roku. 

os zabra  radny Pan Piotr Bielko, który poruszy  temat wyników sportowych 
uczniów Zespo u Szkó  Publicznych w Dachnowie, w temacie g os zabra  tak e radny Pan 
Edward Dziadu a. 

Pan Zdzis aw Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zabieraj c g os 
podzi kowa  wszystkim obecnym za wspó prac  w 2011 roku. 

 
 
Ad. IX. Zako czenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 

Wobec wyczerpania porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Cieszanowie 
Pani Stanis awa Chomyszyn zamkn a posiedzenie o godz. 14 35. 
 
Protoko owa a: Barbara Szymanowska 
 


