
Protokół Nr X                                                                                      

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 13 września  2007r. 

 
 

Otwarcia X Sesji Rady Miejskiej w Białej dokonał Przewodniczący  Rady Miejskiej  

Joachim Kosz.  Po przywitaniu wszystkich zebranych stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 

14 radnych na stan rady 15 radnych, czyli jest quorum niezbędne do podejmowania uchwał. 

Nieobecna usprawiedliwiona to radna Bogumiła Myszyńska   Listy obecności radnych stanowią 

załączniki do protokołu.  

Sesja rozpoczęła się o godz. 10
00

 i trwała do godz. 11 
00

. 

 

      Następnie przewodniczący  przedstawił porządek obrad sesji : 
 

1.  Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 

1) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2007r.  

5. Odpowiedzi na interpelacje  

6. Wolne wnioski. 

7.  Zamknięcie obrad.  

 

 

Ad 2/ 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 

    Ad 3/ 

 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 4 –1/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i 

Senatu RP przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała , że z godnie z 

Ordynacją Wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 

2007r. w Domu Pomocy Społecznej i Szpitalu w Białej proponuje się utworzenie w tych 

zakładach odrębne obwody do głosowania. Projekt uchwały w/w sprawie stanowi załącznik do 

protokołu.  

 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.  Następnie Przewodniczący Rady 

odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr X/123/07 w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP została podjęta . 

 



 

 

Ad 4-2/  

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt tejże uchwały 

 „ za” głosowało 14 radnych  

„przeciw” nie było 

„wstrzymujących się” nie było 

Z powyższego głosowania wynika , że jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.  

Uchwał Nr IX/124/07 została podjęta. 

 

 

Ad 5/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

 

Ad 6/  

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad 7/  

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 

 

 

 

 


