Kornisla P':r''qilt'tl
Prawnego i Puoiicznetic
RadY Miasta

Wloclawsr

PROTOK6L NR 1212016

z postEDZENtA KOM|SJ| PORZADKU PRAWNEGO I PUBUCZNEGO
RADY MIASTA WIOCTAWEK
z dnia 28 listopada 20!.6 roku

pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarqbskiej
kt6re odbylo siq w siedzibie Urzedu Miasta we Wfoclawku ul. Zielony Rynek 11/13
W obradach udzial wziqli:

.
.
.
.
.

radny Damian Chefminiak
radny Janusz Dqbczyiski
radny Dariusz Jaworski
radny Henryk Mielczarczyk
radny Rafal Sobolewski

Proponowany porzqdek obrad

1.

:

Sprawy organ izacyjn e:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
w przerwie obrad sesyjnych zostato zworane posiedzenie, kt6remu przewodniczyra radna
Katarzyna Zarqbska Przewodniczeca Komisji, w posiedzeniu udzial wziqli czfonkowie
Komisji
wg. listy obecnoici stanowiqcej zaiqcznik do niniejszego protokofu. przewodniczEca
Komisji

otworzyta obrady, po powitaniu czlonk6w Komisji, poinformowala, ii zgodnie z listq
obecno5ci w posiedzeniu uczestniczy szeicioro czronk6w Komisji, co wobec
skiadu
wynoszEcego szesi os6b stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnycn
decyzji. Ponadto Przewodniczeca Komisji poinformowara, ie w dzisiejszym porzqdku
obrad
sE

tylko i wylqcznie nastqpuiqce projekty uchwal w sprawie odwolania i wyboru:
1' Projekt uchwaly w sprawie odworania przewodniczqcej Komisji porzqdku prawnego

i

Publicznego.

2.

Projekt uchwafy w sprawie wyboru przewodn iczqcego Komisji porzqdku prawnego
Publicznego.

3.

Projekt uchwaly w sprawie odwolania przewod niczqcego Komisji Kultury isportu.

6
7'
8'

Wloclawek.
Projekt uchwaiy w sprawie wyboru starego sekretarza obrad Rady
Miasta wlocrawek.
Projekt uchwaly w sprawie odwoiania wiceprzewodniczacej Rady
Miasta wroctawer.
Projekt uchwaly w sprawie wyboru wiceprzewodn iczEcego Rady Miasta
wiociaweK.

4. Projekt uchwaiy w sprawie wyboru przewodn iczqcego Komisji Kultury isportu.
5' Projekt uchwary w sprawie odworania starego sekretarza obrad Rady Miasta

i

Po odczytaniu w/w projekt6w uchwaf przewodniczqca Komisji porzqdku prawnego i

ie sq one nie zgodne ze statutem Miasta wloclawek i nre
spetniajq wymog6w formalno - prawnych. W zwiqzku z zaistnialq sytuacjq przekazuje
uchwaly Przewodniczqcemu Rady Miasta celem uzupelnienia wad przez wnioskodawcq.
Ponadto nie przewiduje dyskusji iglosowania w przedmiotowej sprawie. przewodniczEca
Komisji Katarzyna Zarqbska wskazuiqc niezgodnosci, powofata siq na g 53 ust. l oraz na S 72
ust.5 Statutu Miasta Wloclawek.
Na tym Przewodniczqca Komisji Porzqdku prawnego ipublicznego zakoficzyla posiedzenie.
Publicznego poinformowala,

Na tym zakoiczono protok6l.
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