
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 16/2011 
 
 
z XVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 29 sierpnia 2011r. o 
godz.8.00 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 19 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Jałowy Robert, 
2.Paluch Piotr, 
3.Pieńkowski Sebastian, 
4.Sibińska Krystyna, 
5.Szafrańska-Słupecka Izabella, 
6.Wierchowicz Jerzy. 
 
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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2011 – 2086 – druk nr 178. 
3.Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzyła i jej obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – 
Grażyna Wojciechowska, która po powitaniu stwierdziła wymagane quorum do 
obradowania i podjęcia prawomocnej uchwały.  
 
Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011 – 2086. 
 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że projekt uchwały wszyscy radni 
otrzymali na piśmie i nie budzi zastrzeżeń – uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do 
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protokołu. Ponadto projekt uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i 
Finansów.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – 
Grażyna Wojciechowska zamyka obrady XVI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym 
radnym i gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.810. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
                                                                                                    ( - ) 
              Grażyna Wojciechowska 
 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


