
1 

 

Bestwina, 13 kwiecień 2018r. 

BR.0002.4.2018 

 

 

Protokół  Nr XXXVII/2018 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 kwietnia 2018 roku w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecnymi radnymi byli: Łukasz 

Greń, Radosław Mróz i Marek Szymański. 

Protokół obejmuje uchwał Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/285/2018. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1230. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Sekretarz Gminy Arkadiusz 

Maj. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

1) podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta 

Artura Beniowskiego oraz Pana Sekretarza Arkadiusza Maja. Otworzył XXXVIII sesję 

nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził 

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 12 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy.  

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy 

radni (zał. nr 3 do nin. protokołu).  

 

Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 12 

głosami „za”.  

 

Ad.3 

Rada Gminy w składzie 12 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały.  

 

1) Uchwała w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania oraz ustalenia ich 

granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
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Wójt poinformował, że projekt uchwały zostanie omówiony przez Sekretarza Gminy. Wyjaśnił, że 

sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym gdyż przyjęcie uchwały musi nastąpić w ciągu 30 dni 

od wcześniejszej uchwały przyjętej na sesji 19 marca 2018 roku. 

 

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj wyjaśnił, że uchwała musi zostać podjęta w związku z wejściem w 

życie nowego prawa wyborczego. Z uwagi na różne interpretacje poszczególnych terminów dla 

bezpieczeństwa musi ona zostać przyjęta, a nie na kolejnej sesji Rady Gminy.  

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/285/2018 w sprawie podziału Gminy Bestwina 

na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

Ad 4.  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXXVII 

sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bestwina w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o 

godz. 1230, a zakończyła o godz. 1245. 

 

 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 

     

 

    

 

 


