
 

 

PROTOKÓŁ nr XII/19 
 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie  

odbytej w dniu 29 lipca 2019 r. 
 
 
 

I.  Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, 
                               ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. 
 

II.  Tematyka: zgodnie z porządkiem  obrad, na podstawie wniosku Burmistrz 
Niemodlina o zwołanie sesji, stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu. 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”, wersja archiwalna  
jest dostępna na stronie internetowej Urzędu. 
 

III.  Uczestnicy:  
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
2) Burmistrz – Dorota Koncewicz 
3) Z-ca Burmistrza - Aleksander Juszczyk 
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków 
5) Radca Prawny – Zofia Cioma 
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy– zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu 
 

 
IV.  Czas trwania obrad: od godz. 15:30 do godz. 16:00 

 
 

V. Realizacja porządku obrad. 
 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski otworzył XII sesję Rady Miejskiej  
w Niemodlinie, przywitał wszystkich przybyłych oraz stwierdził, że w posiedzeniu 
uczestniczy 9 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania decyzji.  

 Nieobecni: Adam Jagieło, Stanisław Janiak, Grzegorz Krzyśków, Leszek Pejs,  
                     Mariusz Trzciński, Bartosz Wajman 

Wiceprzewodniczący powiedział, że porządek sesji, został dostarczony wraz z materiałami 
sesyjnymi i zapytał, czy ktoś z chce wnieść uwagi do proponowanego porządku. 

Brak wniosków. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwał. 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 – Druk nr 75  

 



 

 

Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony,  
a wszystkie zmiany przeanalizowane wraz z Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji  
i poprosiła o podjęcie uchwały. 

 
 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na Druku nr 75. 
 
głosowało 9 radnych:      9 głosów „za”  
                                      0 głosów „przeciw”  
                                      0 głosów „wstrzymujący się”. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie  zmian budżetu Gminy 
Niemodlin na rok 2019 na Druku Nr 75 została podjęta. 
 
 

 
- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Druk nr 76 

 
Burmistrz Dorota Koncewicz odczytała uzasadnienie projektu uchwały. 

 
 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na Druku nr 76. 
 
głosowało 9 radnych:      9 głosów „za”  
                                      0 głosów „przeciw”  
                                      0 głosów „wstrzymujący się”. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na Druku nr 76 została podjęta. 
 
 
 

- w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych – Druk nr 77 

 
Burmistrz Dorota Koncewicz odczytała uzasadnienie projektu uchwały. 

 
 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na Druku nr 77. 
 
głosowało 9 radnych:      9 głosów „za”  
                                      0 głosów „przeciw”  
                                      0 głosów „wstrzymujący się”. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji  
o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na Druku nr 76 została podjęta. 
 
 
 



 

Ad. 3. Informacja o otrzymanej skardze na działalność organu wykonawczego  
               i przekazania jej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wystąpieniu  
               do Burmistrz Niemodlina o przygotowanie materiałów w przedmiocie skargi. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski poinformował o wpłynięciu skargi. 
 
 

 
 

Ad.4. Zamknięcie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem programu sesji, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof 
Trzmielewski zamknął posiedzenie XII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie. 

 

                                                                    Wiceprzewodniczący Rady 

 

                                                                       Krzysztof Trzmielewski 
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