Protokół nr XIX/2016
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 12 maja 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1610 .
Otwarcia obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach uczestniczyło 17 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Małgorzata Fimiak;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska;
- Dariusz Bąk;
- Zbigniew Byczyński.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
- Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
- Pani Lidia Kozdęba – Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
- Pani Marzena Borowińska – radca prawny
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Następnie prowadzący obrady udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta –
Bogdanowi Smykowskiemu, który złożył wniosek o odwołanie nadzwyczajnej sesji
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z uwagi na fakt, że do przesłanego porządku obrad nadzwyczajnej sesji zostały ujęte
niezgodnie z prawem (ustawą o samorządzie gminnym) dwa punkty o treści:
- podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich
działania;
- podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
i stwierdził, że organ nadzoru mógłby tą sesję uchylić i tym samym podjęte na niej
uchwały. Ponadto wniosek ten uzasadnił tym, że w związku z zamiarem aplikowania
o środki na realizację „programu gospodarki niskoemisyjnej” Rada Miejska do końca
maja br. musi podjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033 i przypadku
uchylenia wspomnianej uchwały miasto nie otrzymałoby na ten program środków
z UE.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” przyjęła wniosek
Zastępcy Burmistrza dotyczący odwołania nadzwyczajnej sesji.
Na tym posiedzenie nadzwyczajnej sesji zakończono.
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