
Protokół  

z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 07 sierpnia 2019r-godz.16.00 

 

Ad.1. Obrady XI Sesji słowami „Otwieram obrady XI Sesji Rady Gminy Cisek ” otworzyła 

 i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecny: Malik Jan) . Obrady XI Sesji 

Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.  Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita 

Szafarczyk powitała zebranych radnych,  Panią Mecenas Joannę Kolan oraz   pracowników 

urzędu . Pismo Wójta Gminy uzasadniające zwołanie sesji w trybie natychmiastowym 

stanowi załącznik nr 2 protokółu sesji. 

Odczytała porządek obrad.          

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ zmian do budżetu Gminy na 2019r. 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

c/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

d/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 

2019roku  

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad.  W związku z problemami technicznymi 

ustalono, że głosowanie będzie się odbywało w wersji papierowej. 

Ad.2.Przystąpiono do podjęcia uchwały zmian do budżetu Gminy na 2019r. Udzielono głosu 

P.Alinie Hanisz-Skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 

rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

proponowane zmiany. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji papierowej stanowiący załącznik nr 3 

 do porządku obrad: 

za przyjęciem                        – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie zmian  

do budżetu na 2019r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła P.Alina Hanisz –Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono żadnych pytań.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji papierowej stanowiący załącznik nr 5  

do porządku obrad: 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. Projekt uchwały omówiła P. Joanna Kolan-radca prawny. Nie zgłoszono 

żadnych pytań.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji papierowej stanowiący 

załącznik nr 7 do porządku obrad: 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019r.w sprawie  wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr  8 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019roku.Projekt uchwały omówił 

Wójt Gminy, wymienił oddziały mieszczące się w placówkach. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie w wersji papierowej stanowiący załącznik nr 9 do porządku obrad: 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019 roku 

jednogłośnie podjęto. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokołu sesji. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek słowami „ zamykam obrady XI Sesji Rady Gminy” 

zamknęła obrady -godz.16.40 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                      Przewodnicząca                                                                                                                      

                                                                                                     Rady Gminy Cisek 

 

                                                                                                     Rozwita Szafarczyk  
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