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Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 12 września 2016 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 21
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Konrad Fusnik, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 20 radnych, (nieobecny radny to Leszek Czarzasty, Paweł banaszek,
Dominik Kozaczka) otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018
w dniu 12 września 2016 roku o godz. 19:10. Przywitał Panią Burmistrz Elżbietę Radwan
Zastępcę Burmistrza Panią Edytę Zbieć i Panią Skarbnik Martę Maliszewską, Panią
Sekretarz Małgorzatę Izdebską, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek
organizacyjnych gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli
mediów.
W związku z awarią elektronicznego systemu do głosowania, głosowania będą się
odbywały poprzez podniesienie ręki.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Mateusza Beredę do pełnienia funkcji sekretarza obrad została
przyjęta w głosowaniu jawnym za -20 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 2
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Poinformował, że w dniu 6 września 2016 roku wpłynęło pismo Burmistrza Wołomina ws.
zwołania sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad i projektami uchwal ( załącznik Nr
2 do niniejszego protokołu). Wiceprzewodniczący odczytał treść art. 20 ust. 3 ustawy o
samorządzie gminnym na podstawie którego została zwołana sesja nadzwyczajna. Sesja
została zwołana z porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawcę – Burmistrza
Wołomina ( załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu ). Materiały zostały radnym
dostarczone.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian w głosowaniu jawnym za-20 głosów, przeciw-0,
wstrz.-0
Na wniosek radnego Andrzeja Zelezika radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego
radnego dwóch kadencji Marka Stroczkowskiego.
Na sesję przybył radny Dominik Kozaczka
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Wnioskował do radnych o zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał. Uchwały były
omawiane na posiedzeniach Komisji Finansów Gminnych i Komisji Gospodarki, a ich treść
w wersji papierowej została radnym dostarczona.
Radni wyrazili zgodę na nieczytanie projektów uchwał w głosowaniu jawnym za- 21
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Pkt 3
Uchwała Nr XXV-114/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego;
Uchwała otrzymała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Gospodarki
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXV-115/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wołomińskiemu;
Uchwała otrzymała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Gospodarki
Została zgłoszona autopoprawka do uchwały: z kwoty 1 mln. zł., zmienia się na kwotę 1
430 tys.zł.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXV-116/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat
instrumentem płatniczym ;
Uchwała otrzymała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Gospodarki
Została zgłoszona autopoprawka do uchwały. § 2 otrzymuje brzmienie; „Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina”
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Konrad Fuśnik
zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 12 września
2016 roku o godz. 19:20. Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią
integralną część niniejszego protokołu.

Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad
Mateusz Bereda

Przewodniczący obrad
Konrad Fuśnik
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