
PROTOKÓŁ NR XII/15 
z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 16 września 2015 r. 
 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1404 i trwała do godz. 1407. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
Radni nieobecni: 
- Bogdan Warda 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek. 
 
 
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
1/ Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Powitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób, według listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 3. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że XII nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza, który został złożony w dniu 10 września 2015 r., ponieważ zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, utworzenia tych obwodów należy 
dokonać  do dnia 20 września 2015 r. 
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 



W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 4. 
UCHWAŁA NR XII/94/15 stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. III. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o gminnych uroczystościach upamiętniających  
76. rocznicę agresji Sowietów na Polskę na Golgocie Wschodu na Cmentarzu Komunalnym 
w Gryfinie w dniu 18 września o godz. 12:00. Radni na skrzynki mailowe otrzymali 
informację dotyczącą konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy dokonywać do dnia 30 września br. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałbym zabrać głos w wolnych 
wnioskach i informacjach. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany i zamknęła obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 2 
3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 3 
4. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych - załącznik nr 4 

5. UCHWAŁA NR XII/94/15 – załącznik nr 5. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 


