Protokół Nr CII/14
z CII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2010-2014
z dnia 24 września 2014 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.25 w sali konferencyjnej Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie.
Na sesji obecnych było 10 radnych. Nieobecni: P. Wityk-Szumna, A. Wilgosz, M. Żogalska, R. Kudzia, I.
Chrystyna.
Ponadto w sesji uczestniczyli Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska-Macho,
kierownik Referatu OSO Pani Magdalena Ratajczak, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Ad. 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i gości.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej- Krzysztof Marek dokonał otwarcia CII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie.
Następnie stwierdził, że zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności w sesji rady na 15 członków
Rady uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska w Ścinawie może
podejmować prawomocne uchwały (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad CII sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku;
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa;
3) powołania Komisji Doraźnej do spraw wydania opinii do projektu uchwały zmieniającego
uchwalę w sprawie podziału gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania.
Ad. 3 Ewentualne zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Brak uwag.
Skrabnik Miasta i Gminy Ścinawa zgłosiła wniosek o zmianę w porzadku obrad i zamienienie punktu
drugiego tj. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa jako punkt pierwszy.
Radny M. Szopa zgłosił wniosek formalny o odroczenie sesji.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu
( 8 głosami „za”, „przeciw”- 2, „wstrzymało się” -0) przyjęła wniosek formalny o
odroczenie terminu sesji.
W związku z przyjęciem wniosku formalnego Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 16.45
odroczył obrady CII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie.
Dnia 29 września 2014r. o godz. 16.05 wznowiono obrady CII sesji.
Na wznowionej sesji obecnych było 14 radnych. Nieobecni: P. Wityk-Szumna.
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął pismeny wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014 rok uchwalonego uchwałą Rady

Miejskiej w Ścinawie Nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Ad.4.2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa
Kierownik OSO Pani Magdalena Ratajczak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej nie wydała opinii do przedmiotowego projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej: „Na sesję nie zjawił się nikt kompetentny kto mógłby odpowiedzieć na
pytania dotyczące złożonego projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Ścinawa. Żaden z
pracowników nie posiadał wiedzy niezbędnej do odpowiedzi na pytania radnych”. „Radni nie otrzymali
jakiejkolwiek odpowiedzi na temat przedłożonego przez Burmistrza Ścinawy projektu uchwały w
sprawie zmian WPF Gminy Ścinawa”.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) podjęła uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa

Godz. 16.25 salę opuścił Radny E. Sitarski.
Ad 4.3) powołania Komisji Doraźnej do spraw wydania opinii do projektu uchwały zmieniającego
uchwalę w sprawie podziału gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania
Kierownik OSO Pani Magdalena Ratajczak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o zgłoszenie członków do komisji skrutacyjnej.
Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono:
-Radną I. Chrystynę- wyraziła zgodę,
-Radną A. Pałac- wyraziła zgodę;
-Radną R. Podgórską- wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie członków do Komisji Doraźnej, która jest niezbędna do
zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe
obwody głosowania.
Zgłoszono kandydatury na członków do Komisji Doraźnej:
1. K. Łucki- wyraził zgodę,
2. R. Kudzia- wyraziła zgodę,
3. A. Wilgosz-wyraził zgodę,
4. M. Żogalska- wyraziła zgodę,
5. J. Śliwa- wyraził zgodę.
Przygotowano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna I. Chrystyna przedstawiła
sposób głosowania. Zebrano do urny karty z oddanymi głosami.
Komisja skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu. Radna I. Chrystyna odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku głosowania głosowało 13 radnych, oddano 13 kart do głosowania w tym 13 kart
ważnych. Oddano 10 głosów na radnego K. Łuckiego, 13 głosów na radną R. Kudzię, 12

głosów na radnego A. Wilgosza, 13 głosów na radną M. Żogalską, 13 głosów na radnego J.
Śliwę.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała skład osobowy Komisji Doraźnej
1. K. Łucki;
2. R. Kudzia,
3. A. Wilgosz,
4. M. Żogalska,
5. J. Śliwa.
Ad 4.4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania.

Kierownik OSO Pani Magdalena Ratajczak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Godz. 16.35 zgłoszono wniosek formalny o 5 minut przerwy celem zebrania się Komisji Doraźnej.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) przyjęła wniosek formalny o 5 minut
przerwy.
Godz. 16.40 wznowiono obrady.
Komisja Doraźna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) podjęła uchwałę zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 16.45
zamknął obrady CII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Justyna Moryń
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