Bestwina, dn. 13 września 2007r.
P r o t o k ó ł Nr X/2007
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 września 2007 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr X/89/2007
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych co stanowi
86,6%. Nieobecnymi usprawiedliwionymi byli: radny Edward Jonkisz oraz
radny Łukasz Furczyk.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie:
- podziału gminy na obwody głosowania
6. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina przybyłych na obrady sesji zwołanej w trybie wyborczym
(wybory do Sejmu RP i Senatu RP). Otworzył X sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 13 września 2007r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 13 głosami „za”
wybrany został radny Ludwik Mieszczak.
Ad.3
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 13 sierpnia 2007r. sporządzony został prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.

Ad.5
Przed podjęciem uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak oraz Wójt Gminy
Stefan Wodniak informując, że potrzeba zwołania sesji w tak pilnym trybie
nastąpiła ze względu na konieczność uzupełnienia wykazu ulic w obwodzie nr 2
w Bestwinie przez dodanie ulicy Pogodnej. Uchwała Rady Gminy Bestwina
o nadaniu nazwy ulicy została podjęta 22 marca 2007r., i obowiązuje od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego tj. od dnia
24 kwietnia 2007r.
Wójt ze swej strony przeprosił Radę za to, że sprawa podjęcia uchwały
o uzupełnieniu obwodu głosowania o tą ulicę umknęła uwadze i nie została ona
podjęta na wcześniejszych sesjach zwyczajnych.
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania Uchwała Nr X/89/2007
w sprawie podziału gminy na obwody głosowania – została podjęta 13
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach zamknął X sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 13 września 2007r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 900 a zakończyła o godz. 912..
Protokół sporządziła:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Ludwik Mieszczak

