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PROTOKoT NR 10/2017

z PosrEDZENtA KOMtSJt pORZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGO
RADY MIASTA WIOCTAWEK
z dnia 20 wrzeinia 2017 roku
pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarqbskiej, kt6re odbylo siq w siedzibie Komendy
Miejskiej Straiy Poiarnej we Wloclawku ul. Plocka 7a

Proponowany porzqdek obrad:
1. Sprawy orga

n

izacyjne:

a) otwarcie obrad.
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokotu nr 9 z dnia 23.08.2077r.,
d) zmiany do porzqdku obrad.

Informacja Komendant6w o realizacji we Wtoctawku zada6 z zakresu porzqdku
publicznego i bezpieczenstwa na terenie miasta Wloclawek w I p6lroczu 2OL7 roku.
3, Przygotowanie sil i 6rodk6w komendy Miejskiej PSP we Wloclawku do dzialari z
zakresu ratownictwa chem iczno-ekologicznego na terenie operacyjnym miasta
Wtoctawek.
A Informacja
o przebiegu wykonania budietu miasta Wloclawek iWieloletniej prognozy
Fanansowej za I p6lrocze 2O17 roku.
5. Sprawy

bieiqce i wolne wnioski.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyla radna Katarzyna Zarqbska Przewodniczqca Komisji
udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz go5cie wg listy obecnoici stanowiqcej zatqcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 9:00 Przewodniczqca Komisji otworzyfa obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji oraz go6ci, zloiyla podziqkowania dla Komendanta Miejskiego
Panstwowej Stra2y Po2arnej Slawomira Gotowicza za udostqpnienie sali w celu
przeprowadzenia obrad Komisji. Poinformowala, i2 zgodnie z listq obecnoici w posiedzeniu
uczestniczy 3 czlonk6w Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Ponadto Przewodniczqca Komisji poinformowala, i2 w Biurze Rady
Miasta znajdowal siq do wglqdu protok6t nr 8 z dnia 19.06.2077 roku, z kt6rym czfonkowae
mogli siq zapoznai i wnie5i swoje uwagi. Przewodniczqca Komisji zapytala radnych czy sq
uwagi do ww protokolu.

uzyciem czynnika biologicznego, a wiqc wstqpne sprawdzenie niezidentyfikowa nych
przesylek pod kqtem moiliwo6ci wystEpienia zagro2enia biologicznego oraz transport
n iezid entyfikowanych przesytek. W nastepnej kolejno6ci om6wil szczeg6iowo wyposa2enie
samochodu tj. pompy chemiczne, sprzqt wykrywczo - pomiarowy, ubrania specjalne,
zbiorniki do substancji niebezpiecznych, skimery i separatory, zapory oraz sprzqt do
uszczelniania i sprzqt do dekontaminacji. Ml. bryg. S'lawomir Zawitowski KM PSP
podsumowujEc dodal, 2e wainym elementem w utrzymaniu wymaganej gotowoici sit i
6rodk6w sq szkolenia, twiczenia, sympozja, potrzeby sprzetowe ich wymiana oraz
utrzyman ie sprzetu.

Wobec braku zgloszeri do dyskusji Przewodniczqca Komisji poinformowata, 2eby po
zakoriczeniu obrad, cztonkowie Komisji oraz zaproszeni goicie udali siq na plac siedziby
Komendy Miejskiej PSP przy ulicy Plockiej, w celu pokazania iom6wienia wybranego sprzgtu.
Ad.4
Informacla o przebiegu wykonania budietu miasta Wloclawek iWieloletniej Prognozy
Finansowej za I p6lrocze 2017 roku.
Wprowadzenia do Informacji dokonala Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska, kt6ra
odniosta siq do gl6wnych element6w wczeiniej przekazanego materialu, informujqc, ie
dochody og6tem zostaty wykonane w 53% w tym dochody bieiqce wyniosly 55% planu,
natomiast dochody majqtkowe stanowiA 22o/o planu. Wydatki bie2qce wykonano w 49% stEd
wypracowano nadwy2kq operacyjnE w wysoko(ci ok.48 mln. zf. oraz nadwy2kq bud2etowq w
kwocie ok. 32mln. zf. Nadwyika budietowa ulegnie zmianie, poniewai najwiqcej platnoici
zostanie dokonanych w lll i lV kwartale. Realizacja bud2etu przebiegala w spos6b prawidlowy
i nie odbiegala w sposobie realizacji w por6wnaniu z latami poprzednimi.
Po zakoiczonej wypowiedzi, Przewodniczqca otworzyla dyskusjq:
W dvskusii udzial wzieli:
Radnv Janusz Debczvriski zapytal o stan wydatk6w majqtkowych, kt6re w I p6lroczu sq na
niiszym poziomie ni2 planowane, a w ubieglym roku byly ienujqco na niskim poziomie,
mimo,2e budiet przyjQto 16 stycznia br., zdaniem Pana Radnego ma to wptyw na slaby
rozw6j inwestycji w mieicie iw zwiqzku z powyiszym zapvtal, czy wedlug Pani Skarbnik te
1.00% zaktadanych wydatk6w majEtkowych realnie do korica roku zostanie wykonanych.
Pani Skarbnik odpowiadajqc na pytanie, powiedziala, ie na pewno 100% wykonania nie
bqdzie, ale wigkszodi zada6 zostanie zrealizowanych.
Wobec braku innych gtos6w w dyskusji Przewodniczqca Komisji poddaia pod glosowanie
zaopiniowanie Informacji o przebiegu wykonania budietu miasta Wloclawek iWieloletniej
Prognozy Finansowej za I p6lrocze 201.7 roku.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedzialo siq 2
czfonk6w Komisji, przy l glosie przeciwnym oraz braku gios6w wstrzymujqcych siq.
W glosowaniu wziqlo udzial 3 czlonk6w Komisji.

Opinia stanowi zatqcznik do protokolu.

Ad.5
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna Zarqbska
zakodczyla posiedzenie.
Na

tym protok6l zakoiczono.
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WNIOSEK NR 5/2017

Komisji Porzqdku Prawnego i Publicznego
z dnia 20

wrzeinia 2017 roku

Komisja Porzqdku Prawnego iPublicznego Rady Miasta Wtoclawek, wnioskule do
Prezydenta Miasta Wloclawka o zabezpieczenie w bud2ecie miasta na rok 2018 Srodk6w na
zakup samochodu ekologicznego dla Patrolu Ekologicznego Straiy Miejskiej we Wloclawku.
Planowany koszt zakupu wynosi 300 tys. zl.
Za wnioskiem pozytywnie ijednomySlnie opowiedziato siQ 3 czlonk6w Komisji.
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OPINIA Nr 2212017
KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBTICZNEGO
RADY MIASTA WIOCIAWEK
z dnia 20 wrzesnia 2017 roku
Komisja Porzqdku Prawnego i Publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia
w dniu 20 wrzesnia2OIT roku pozytywnie zaopiniowala Informacjq o przebiegu
wykonania budietu miasta Wioclawek i o ksztattowaniu siq Wieloletniej Prognozy
Finansowej za lp6frocze 2017 roku.
W wyniku gfosowania za wydaniem powyiszej opinii opowiedziato siq 2
czlonk6w Komisji, przy 1 gfosie przeciwnym oraz braku gtos6w wstrzymujqcych sig.
W gtosowaniu wziqlo udziat 3 cztonk6w Komisji.

Z powaianien
Radna Katanyna Tarqbska
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