
 
 
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 43/2013 
 
 

 z XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 11 lutego 2013r. 
o godz.12.00 w sali 201 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 21 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Kurczyna Marcin, 
3.Pieńkowski Sebastian, 
4.Wierchowicz Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin 

MG-6 - druk nr 545. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 546. 
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził, że na 25 radnych Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., obecnych jest 21, co stanowi wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 



Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku 
Celowego Gmin MG-6. 

 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu 
Związku Celowego Gmin MG-6, głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 7 do protokołu.  
 
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1425. 

            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                      ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
Protokołowała 
M.Matuszek 
 


