
Protokół nr XXIII 

z  obrad  XXIII nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Michałowice odbytej w dniu 21 

kwietnia 2017 roku w  siedzibie Urzędu  Gminy w Regułach  przy  ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1. 

Stan rady – 15 radnych, w  sesji  uczestniczyło 14 radnych.  

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk  powitała  wszystkich  przybyłych  na  sesję. 

Poinformowała, że  na  sali obecnych jest 13  radnych, w związku z czym rada może 

podejmować uchwały. 

Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek radnych. 

Następnie zgłosiła wniosek o rozszerzenie  porządku obrad o punkt 3 w brzmieniu „Ustalenie 

zasad naboru członków gminnej komisji ds. referendum w Michałowicach oraz obwodowych 

komisji ds. referendum”.  

Przystąpiono do głosowania zmiany porządku obrad  w sprawie rozszerzenia porządku 

obrad o punkt „Ustalenie zasad  naboru członków gminnej komisji ds. referendum w 

Michałowicach oraz obwodowych komisji ds. referendum”. 

Za przyjęciem – 13 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty. 

Wobec przyjęcia zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1) Sprawy porządkowe. 

2) Podjęcie uchwały  w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. 
3) Ustalenie zasad naboru członków gminnej komisji ds. referendum w Michałowicach oraz 

obwodowych komisji ds. referendum. 
Za przyjęciem   – 13 

Przeciw              - 0 

Wstrzymało się  - 0 

Porządek obrad XXIII nadzwyczajnej sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego. 

Pani Biczyk  poinformowała, że interpunkcja w karcie do głosowania  w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego w zakresie zadanego pytania nie jest tożsama z 

interpunkcją w pytaniu sformułowanym w §2ust.1 przedstawionej uchwały. Niezbędnym jest 

doprowadzenie do zgodności interpunkcji pytania zawartego w treści uchwały z interpunkcją 

pytania zawartego w karcie do głosowani stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały. 

Pani Brzeska-Kalczuk  zapytała o koszty referendum. 

Pani Biczyk wyjaśniła, że  wydatki będą finansowane z budżetu gminy. 

Pan Wójt poinformował, że referendum finansowane będzie ze środków własnych gminy. 

Pani Sekretarz poinformowała, że do budżetu zostało zapisane 40tys.zł. Jest to kwota 

szacunkowa. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 



Uchwała Nr XXIII/263/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt.2 

Przystąpiono do dyskusji nad zasadami naboru członków gminnej komisji ds. referendum 

w Michałowicach oraz obwodowych komisji ds. referendum. 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk  odczytała zasady naboru członków gminnej komisji 

ds. referendum w Michałowicach oraz obwodowych komisji ds. referendum, które w formie 

pisemnej stanowią załącznik do protokołu. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zasad naboru członków gminnej komisji ds. 

referendum w Michałowicach oraz obwodowych komisji ds. referendum odczytanej 

treści. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada Gminy Michałowice przyjęła zasady naboru członków gminnej komisji ds. 

referendum w Michałowicach oraz obwodowych komisji ds. referendum. 

 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady,  pani  Elżbieta  Biczyk,  

zamknęła obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 

 


