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PROTOKoT NR 3/2017

z PosrEDZENtA

KOMTSJT PORZADKU PRAWNEGO I pUBUCZNEGO

RADY MIASTA WTOCIAWEK

dnia 16 stycznia 2017 roku
pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarebskiej
kt6re odbyfo siq w siedzibie Urzqdu Miasta we Wlocfawku ul. Zielony Rynek 11/13
z

W obradach udziaf wziqli:

.
.
.
.

radny
radny
radny
radny

Damian Chelminiak
Janusz Dqbczyfski

Henryk Mielczarczyk
Rafal Sobolewski

Proponowany porzqdek obrad

:

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie ouorum.
t.

Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
w przerwie obrad sesyjnych zostalo zwotane kolejne posiedzenie, kt6remu przewodniczyla
radna Katarzyna Zarqbska przewodniczqca Komisji, w posiedzeniu udzial wziqli czlonkowie
Komisji wg. listy obecnodci stanowiqcej zalqcznik do niniejszego protokolu. przewodniczqca
Komisji otworzyla obrady, po powitaniu czronk6w Komisji, poinformowala, i2 zgodnie z listq
obecnoici w posiedzeniu uczestniczy s czlonk6w Komisji, co wobec skradu wynoszacego 6
os6b stanowi quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. przewodniczqca
Komisji poinformowala, 2e w porzqdku obrad sq do zaopiniowania dwa projekty uchwar,
zfo2one podczas XXV T Sesji Rady Miasta:
1.

Projekt uchwaly w sprawie przyjQcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewod niczqcego Rady
Miasta Wtoclawek.
Projekt uchwafy w sprawie wyboru Wiceprzewod niczEcego Rady Miasta.

Pkt.1

Zaopiniowanie projektu uchwaty

w sprawie przyjecia rezytnacji z funkcji
Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Wfoclawek.
Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna Zarqbska poinformowafa, i2 w dniu 16 stycznia
2017 r. podczas obrad XXV|ll sesji Rady Miasta Wtoctawek radny Krzysztof Kukucki zlo2yl
rezygnacjq z pelnienia funkcji Wiceprzewodn iczqcego Rady Miasta. Natomiast ustawa o
samorzEdzie gminnym w art.19 ust.5 wskazuje, i2 w przypadku zloienia rezygnacji przez
wiceprzewodn iczqcego, Rada podejmuje uchwatq w sprawie przyjqcia tej rezygnacji nie
p6iniej nii w ciagu 1 miesiqca od dnia jej zlo2enia.
wobec braku zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji, przewodniczqca radna
Katarzyna Zarqbska poddata pod gtosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
w wyniku przeprowadzon ego glosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedzialo siq 4
czlonk6w Komisji, przy braku gfos6w przeciwnych i braku glos6w wstrzymujecych siq.
W gfosowaniu wziqlo udzial 4 czlonk6w Komisii.
Opinia stanowi zafqcznik do protokolu.
Pkr.2

Zaopiniowanie projektu uchwary w sprawie wyboru wiceprzewodniczqcego Rady Miasta
Wlocfawek.
PrzewodniczAca Komisji radna Katarzyna Zarqbska poinformowala, 2e w zwiqzku z
rezygnacia z funkcji wiceprzewod niczqcego Rady Miasta wlociawek, zaszfa potrzeba
wyboru
nowego Wiceprzewod niczqcego.
wobec braku zgfosze6 radnych do zabrania grosu w dyskusji, przewodniczqca raona
Katarzyna Zarqbska poddala pod gtosowanie przedmiotowy projekt uchwafy.
w wyniku przeprowadzonego gtosowania za wydaniem pozwywnej opinii opowiedzialo siq 4
czlonk6w Komisji, przy braku gtos6w przeciwnych i braku glos6w wstrzymujqcych siq.
W glosowaniu wziqfo udzial4 czlonk6w Komisji.
Opinia stanowi zalqcznik do protokolu.

Ad.2
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.

Radny ianusz Dqbczyriski, czronek Komisji porzqdku prawnego pubricznego,
i
kt6ry
uczestniczyi w posiedzeniu Komisji, ale nie brat udziatu w glosowaniu
wydal nastqpu;qce
oiwiadczenie:
,,w zwiqzku ze skandalicznym procedowaniem zmian do porzqdku obrad iw zwiqzku z tym
opiniowaniem uchwal nie brarem udziaru w grosowaniach nad tymi projektami
uchwar.,,

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna Zarqbska
zakodczyfa posiedzenie.

Na tym protok6l zakoiczono.

Przewodniczqca Komisji
Porzqdku Prawneto i Publicznego
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Katarzyna darqbska
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Wfoclawek 15 stycznia 2017 roku
BRM. 0014.s.10.2017

Rada Miasta Wloclawek

OPIN]A Nr 10/2017
KOMTSJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBLTCZNEGO

RADY MIASTAWIOCTAWEK

r dnia 16 stycznia 2017

ROKU

Komisja Porzqdku Prawnego i publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia
w dniu 15 stycznia 2017 roku wypracowala pozytywnQ opiniq do projektu uchwaly w
sprawie przyiqcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczqcego Rady Miasta wloclawek.

5 czfonk6w komisji biorqcych udzial w posiedzeniu, za udzieleniem
pozytywnej opinii opowiedzialo sig 4 radnych, 1 z radnych nie braf udziatu w

Na stan

glosowaniu,

Zpowa2anlen
Radna KahrtynaZanbska

&ef -94,L

Pnewdnlfiz4ca Konlsji
Porz1dtu

E.E

P

nmego i P ubli cm qo
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Rady Miasta tVioclewck

Wloclawek 16 stycznia 2017 roku
BRM. 0014.5.11.2017

Rada Miasta Wloclawek

OPINIA Nr ItlzOtT
KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGO
RADY MIASTA WTOCTAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 ROKU

Komisja Porzqdku Prawnego i Publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia

w dniu 16 stycznia 2017 roku wypracowala pozytywna opiniq do projektu uchwaly w
sprawie wyboru Wiceprzewod niczqcego Rady Miasta Wtocfawek.

5

czlonk6w komisji biorqcych udzial w posiedzeniu, za udzieleniem
pozytywnej opinii opowiedzialo siq 4 radnych, 1 z radnych nie brat udziatu w
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