
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 15/2011 
 
 
z XV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 24 sierpnia 2011r. o 
godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta, który stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 23 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Wróblewski Radosław. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta - zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych 

obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
3.Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzyła i jej obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta – 
Krystyna Sibińska, która po powitaniu stwierdziła wymagane quorum do obradowania 
i podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą o 
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania – druk nr 159.  
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, głosowało 23 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Krystyna Sibińska – projekt uchwały, o który został poszerzony porządek obrad 
proponuję rozpatrzyć w pkt.3, a w pkt.4 będzie zakończenie obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Krystyna Sibińska – proponuję łączne rozpatrzenie pkt.3 i 4 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.2  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany opisu 

granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp.  

Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania. 

 
Ryszard Kneć – Sekretarz Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i 
przedstawił projekty uchwał, zgłaszając autopoprawkę do projektu uchwały ujętego w 
pkt.3 porządku – zmienić należy zapis podstawy prawnej, który prawidłowo brzmi: 
„na podstawie art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 
2011r. Nr 21, poz.112 ze zm.), uchwala się co następuje:” Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że oba projekty uchwały uzyskały jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 
opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp., 
głosowało 23 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania, głosowało 23 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady XV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom 
zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1420. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                            ( - ) 
                  Krystyna Sibińska 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


