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PROTOK6T NR 9/2017

z PostEozENtA KoMtsJt poRZADKU pRAWNEGO I pUBUCZNEGO
RADY MIASTA WTOCTAWEK
z dnia 23 sierpnia 2OI7 roku
pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarqbskiej,
kt6re odbylo siq w siedzibie Urzedu Miasta, ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porzqdek obrad:
1.

3.

Sprawy organ izacyjn e:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 8 z dnia 19.05.2017r.,
d) zmiany do porzqdku obrad.
Opinia do projektu uchwafy w sprawie odwolania Przewod n iczqcego Rady Miasta
Wloclawek.
Sprawy bieiAce i wolne wnioski

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyta radna Katarzyna Zargbska Przewodniczgca Komisji
udzial wziqli czlonkowie Komisji wg listy obecnoSci stanowiqcej zatacznik do niniejszego
protokolu. O godzinie 8: 30 Przewodniczqca Komisji otworzyla obrady ipo powitaniu
czlonk6w Komisji poinformowala, i2 zgodnie z listq obecnoSci w posiedzeniu uczestniczy 3
czlonk6w Komisji, co stanowi quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ponadto Przewodniczqca Komisji poinformowala, i2 w Biurze Rady Miasta znajdowat siq do
wglqdu protok6l nr 8 z dnia 19.06.2017 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai i
wnie5i swo.ie uwagi. Przewodniczqca Komisji zapytala radnych czy sq uwagi do ww
protokolu.

Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w drodze glosowania, protok6t zostat
przyjety jednomy6lnie. Nastqpnie Przewodniczqca Komisji skierowala zapytanie do czlonk6w
Komisji czy wnoszq zmiany do porzqdku obrad. W zwiqzku z brakiem uwag Komisja podjgla
obrady wedlug ustalonego porzqdku obrad.

Ad.2

Opinia

do projektu uchwaty w sprawie odwolania

Przewodniczqcego Rady Miasta

Wloclawek.
Radnv Janusz Debczvriski poinformowal, 2e posiada upowa2nienie od Przewodn iczqcego
Jaroslawa Chmielewskiego, aby dokonaf wprowadzenia do projektu uchwaiy. Mimo, 2e na
wniosku siq nie podpisal, bo w tym czasie przebywal w Norwegii, ale z tym wnioskiem
catkowicie siq uto2samia. Podane uzasadnieniejest zgodne z obowiqzujqcym prawem, a jak
kto( bqdzie potrzebowaf szerszego uzasadnienia to bedzie przedstawione na Sesji. Wyja(nil,

2e jak byly dokonywane odwolania 16 stycznia br. ich ludzi z komisji iz funkcji
przewod n iczqcych, to stosowane byfo to samo uzasadnienie idopiero po upomnieniu przez
niego i stwierdzeniu, 2e lamane jest prawo, bo robione to bylo na sesji, a zgodnie z
procedurq pewne sprawy powinny bvi opiniowane na komisji. Ponadto Pan Radny dodai, 2e
w Klubie Prawa iSprawiedliwoici zastanawiajQ siQ nad zto2eniem wniosku o odwolanie
Przewodniczqcej Komisji Porzqdku Prawnego i Publicznego w zwiqzku z posiadaniem
niezbitych dowod6w na kilku niezale2nych nagraniach o lamaniu prawa przez Paniq
Przewodniczqcq w postaci, chocia2by, niszczenia Kancelarii Sejmu, stwierdzajAc, ie osoba,
kt6ra siq tak zachowuje, nie jest godna sprawowania funkcji Przewodniczacej Komisji
przestrzegania prawa i porzqdku publicznego Rady Miasta Wtoclawek.
Wobec braku zgtoszeri radnych do zabrania gtosu w dyskusji, Przewodniczqca Katarzyna
Zarqbska poddafa pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie odwolania Przewod n iczqcego
Rady Miasta Wloctawek.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem opinii opowiedziaf siq 1z czfonk6w
Komisji, przy 2 glosach przeciwnych oraz braku gtos6w wstrzymujqcych siq. W glosowaniu
wziqlo udzial 3 cztonk6w Komisji.
Opinia stanowi zaiqcznik do protokolu.

Ad.3
Sprawy bieiqce i wolne wnioski,
W tym punkcie obrad Przewodniczqca poinformowala cztonk6w Komisji o odpowiedzi
Komendanta Miejskiego Policji na Wniosek radnego Rafala Sobolewskiego w sprawie
dodatkowych patroli i poprosila o zapoznanie siq z ww odpowiedziq.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna Zarqbska
za

koriczyla posiedzen ie.

Na

tym protok6t

za

ko6czono.

Przewodniczqca Komisji
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Przewodniczqcy Rady Miasta

OPfNIA Nr 2tl2lt7
KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGO
RADY MIASTA WIOCIAWEK
z dnia 23 sierpnia 2017 ROKU
Komisja Porzqdku Prawnego i Publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia
w dniu 23 sierpnia 2017 roku negatywnie zaopiniowala projekt uchwafy w sprawie
odwolania Przewod niczqcego Rady Miasta.
W wyniku glosowania za wydaniem powy2szej opinii opowiedziaf siq l czlonek
Komisji, przy 2 glosach przeciwnych oraz braku glos6w wstrzymujacych sie. W
glosowaniu wziqlo udzial 3 czlonk6w Komisji.
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