
Protokół nr XXIV/2012 
z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 – 2014) 

w dniu 30 października 2012 r. 
 
 
Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 1500  – 9 radnych (Lista obecności radnych stanowi 
załącznik do protokołu). 
Obecny  byli Jacek Wójcik – mieszkaniec Dąbrowy Zielonej,  
 
Porządek posiedzenia przesłany radnym: 

1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

7. Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawierania kolejnych umów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona  oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Gminy. 

14. Zamknięcie obrad sesji 

Ad.1. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Fuchs dokonała otwarcia XXIV sesji Rady Gminy. 
Powitała wszystkich zebranych obecnych na sesji. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 9 radnych, co 
stanowi wymagane quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Ad.2. 
Porządek obrad został radnym przesłany.  Porządek obrad bez zmian został przyjęty 9 głosami „za”, 

„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 
Ad.3. 
Pani mgr Maria Włodarczyk – Wójt Gminy przedstawiła informacje o swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym tj. od 18 września do 30 października 2012 r. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie było. 
Na sesję Rady Gminy przybył radny Jan Jurczyk. 
 



Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Nie było. 

Ad. 5. 

Przewodnicząca  przedstawiła treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
Na sesję Rady Gminy przybyli radni: Alicja Grzegorczyk i Henryk Sobel. 
Skarbnik wyjaśniła przyczyny zmian w budżecie. Pytań nie było. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr  XXIV/ 148/2012 z dnia 30 października 2012 roku sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 r. stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6 
 
Wiceprzewodnicząca  przedstawiła treść uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
Pytań nie było. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr XXIV/149 /2012 z dnia   30 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7 

Wiceprzewodnicząca  przedstawiła treść  uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na 
okręgi wyborcze. 
Pytań nie było. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych 
- 10 radnych głosowało „za” 
- 0 głosów „przeciw” 
-2 radnych „wstrzymujących się” od głosowania 

Uchwała Nr XXIV/150 /2012 z dnia   30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dąbrowa 
Zielona na okręgi wyborcze stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8  
Wiceprzewodnicząca  przedstawiła treść  uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawierania kolejnych umów. 
Na sesje Rady Gminy przybył Jerzy Orzeł – sołtys wsi Dąbrowa Zielona. Z obrad Rady Gminy wyszła 
radna Małgorzata Nowińska. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych 
- 11 radnych głosowało „za” 
Uchwała Nr XXIV/151 /2012 z dnia 30 października  2012 w sprawie zasad wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawierania kolejnych umów 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 
 
 



Ad.9 
Wiceprzewodnicząca  przedstawiła treść  uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona  oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Na obrady sesji Rady Gminy powróciła radna Małgorzata Nowińska. Zastępca wójta Halina Huras 
wyjaśniła przyczyny zmiany w uchwale. 
Pytań nie było. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
 
Uchwała Nr XXIV/152 /2012 z dnia 30 października  2012 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona  oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków  stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.10 
Wiceprzewodnicząca  przedstawiła treść  uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona. 
Zastępca wójta Halina Huras wyjaśniał przyczyny zmiany w uchwale.  
Pytań nie było. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
 
Uchwała Nr XXIV/153 /2012 z dnia 30 października  2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
Nie było. 
 
Ad.12 
Zapytania i wolne wnioski. 
Nie było. 
 
Ad. 13   
Przyjęcie protokołów z XXIII sesji. 
Pytań do protokołów nie było 
W głosowaniu udział wzięło12 radnych 
- 10 radnych głosowało „za” 
- 0 głosów „przeciw” 
-2 radnych „wstrzymujących się” od głosowania 

Wiceprzewodnicząca Aleksandra Fuchs  zapytała gości : ,,Czy Państwo przyszli w jakimś określonym 

celu, czy chcą zadać jakieś pytania?” Pan Jacek Wójcik wyjaśnił, że chciał rozmawiać z 

Przewodniczącym, ale jeśli go nie ma to on nie ma żadnych pytań i opuścił obrady Rady Gminy. 

Ad. 14  

Porządek obrad został wyczerpany. Wiceprzewodnicząca obrad zamknęła  XXIV sesję Rady Gminy 

 


