XXXI SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

28 grudnia 2016 roku

Protokół Nr XXXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 21 ( Nieobecni radni to:Konrad Fuśnik i Maciej Łoś)
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 21 radnych, (nieobecni radni to: Konrad Fuśnik i Maciej Łoś) otworzył
XXXI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 28 grudnia 2016 roku
o godz. 18:05. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Wołomina zgodnie z art.20
ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Przywitał Panią Burmistrz
Elżbietę Radwan Zastępcę Burmistrza Panią Edytę Zbieć i Zastępcę Burmistrza Roberta
Makowskiego, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy,
Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli mediów.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Paweł Banaszek do pełnienia funkcji sekretarza obrad została
przyjęta w głosowaniu jawnym za -21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Porządek obrad został przesłany radnym wraz z informacją o terminie sesji i projektem
uchwały i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad bez zmian został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw0, wstrz.-0
Pkt 3
Uchwała Nr XXXI-189/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę
Wołomin lokali użytkowych.
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Geodezji
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które załączono do egzemplarza
archiwalnego uchwały.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę na nieprawidłowa treść uchwały polegającą na zmienianiu treści uchwały
która uprzednio zmieniała uchwałę pierwotną. Jego zdaniem zmiany powinny odnosić się
do uchwały pierwotnej, a nie do uchwały zmieniającej.
Wywiązała się dyskusja na temat prawidłowej treści projektu omawianej uchwały, w której
wzięli udział : Radni, Radca Prawny Urzędu i autor projektu uchwały.
W wyniku dyskusji postanowiono zmienić treść uchwały. Zmiany do projektu uchwały
zgłosił Naczelnik Wydziału Geodezji Tomasz Góralski , jako poprawki autora.

Uchwała po dokonaniu zmian i przedłożeniu jej treści radnym
głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0

została podjęta w

Pkt 4
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 28 grudnia
2016 roku o godz. 18:45. Podjęta w trakcie trwania sesji uchwała stanowi integralną część
niniejszego protokołu.
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