PROTOK6I NR T5I2OL6

z PoslEDZENlA KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBTICZNEGO
RADY MIASTA WIOCTAWEK

dnia 22 grudnia 2016 roku
pod przewodnictwem radnego Pana Damiana Chelminiaka
kt6re odbylo siq w siedzibie Urzqdu Miasta we Wloclawku ul. Zielony Rynek 1U13
z

W obradach udzial wziqli:

.
.
.
.

radna Katarzyna Zarqbska
radny Janusz Dqbczyriski
radny Rafal Sobolewski
radny Henryk Mielczarczyk

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy orga n izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 12 i 13 z dnia 28.11'2016 oraz nr 14 z dnia 30'11'2016
d) zmiany do porzEdku obrad.

2.

3.

Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia sklad6w
osobowych komisji Rady Miasta wraz z autopoprawkq.
Sprawy bie2qce iwolne wnioski'

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
w posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny Damian chelminiak Przewodniczqcy Komisji
udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz goscie wg listy obecno(ci stanowiacej zalqcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 8oo Przewodniczqcy Komisji otworzyl obrady, po powitaniu
czlonk6w Komisji oraz goSci poinformowaf, i2 zgodnie z listq obecnoSci w posiedzeniu
uczestniczy piqciu czlonk6w Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Ponadto PrzewodniczEcy Komisji poinformowaf, i2 w Biurze Rady
Miasta znajdowaly siq do wglqdu protokoly nr 12 i 13 z dnia 28 listopada 2016 roku oraz
protok6l nr 14 z dnia 30 listopada, z kt6rymi czlonkowie mogli siq zapoznai i wnie6i swoje
uwagi.

wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komis.li, w drodze glosowania, protokoJy zostaly
przyjQty jednomy6lnie. Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji skierowal zapytanie do cztonkow
Komisji czy wnoszE zmianv do porzqdku obrad. w zwiqzku z brakiem uwag Komisja PorzEdku
Prawnego i Publicznego podjqla obrady wedlug ustalonego porz4dku

Ad.2
Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia skfad6w
Komisji Rady Miasta wraz z autopoprawkE.
Wprowadzenia do projektu uchwaly dokonala Dvrektor Biura Radv Miasta Pani Malsorzata
Feliniak, kt6ra poinformowata, i2 przedmiotowy projekt uchwaly wraz z autopoprawkq
wynika z realizacji wniosk6w zloionych przez radnych Rady Miasta. Radny Dariusz Jaworski
zrezygnowal z Komisji Porzqdku Prawnego i Publicznego, a radny Krzysztof Kukucki
zrezygnowal z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej, natomiast radna Agnieszka Chmielewska
zgfosila akces do pracy w Komisji Porzqdku Prawnego i Publicznego.
Po zakofczeniu wypowiedzi Pani Dyrektor, Przewodniczqcy Komisji otworzyt dyskusjq.
W dvskusii udzial wzieli:
Radna Katarzvna Zarebska poinformowaia, 2e jest przeciwna rezygnacji Pana Dariusza
Jaworskiego z Komisji, poniewa2 bardzo du2o wni6st do pracy tej komisji ibyf osobq
merytoryczna, przeciwna jest rezygnacji Pana Krzysztofa Kukuckiego, kt6ry przy takiej
krytyce stosowanej wobec Pana Prezydenta na obradach sesji i posiedzeniach Komisji, tym
bardziej powinien pracowai w Komisji Rewizyjnej iprzeciwna jest r6wnie2 kandydaturze
radnej Agnieszki Chmielewskiej, kt6ra nie uzgodnila tej decyzji z Klubem.
Radnv Janusz Debczvriski powiedziat, ie dobrym zwyczajem tej Rady od lat byto zawsze, ze
akces do komisji lub rezygnacja z komisji, to indywidualna decyzja wyra2ona przez radnego,
natomiast zgodnie ze Statutem Pan Kukucki, lako Wiceprzewod niczqcy Rady, nie mo2e
jednoczeSnie byi czlonkiem Komisji Rewizyjnej.
wobec braku innych zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczacy radny
Damian chetminiak poddal pod glosowanie projekt uchwaty zmieniajqcej uchwafq w sprawie
ustalenia sklad6w Komisji Rady Miasta wraz z autopoprawka.
w wyniku przeprowadzon ego glosowania za wydaniem pozytywnei opinii opowiedziafo siq 4
czlonk6w Komisji, przy L glosie przeciwnym i braku gtos6w wstrzymujqcYch siQ'
W glosowaniu wziqto udzial 5 czlonk6w Komisji.
Opinia stanowi zalqcznik do protokotu.
Ad.3
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.

wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji radny Damian Chelminiak
zakoriczyt posiedzenie.
Na

tym protok6l zako6czono
Przewodniczqcy Komisli
Porzqdku Prawnego i Publicznego

'

Sporz. E.Prcnik BRM

Damian Chelminiak

