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Protokół z posiedzenia komisji

    Statutowo Regulaminowej

     z 8 listopada 2017 r.                    

=========================================================================

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z planem
pracy oraz skierowanymi do komisji uchwałami.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Patryk Trybulec.

Porządek obrad: 
 Analiza podejmowanych uchwał dotyczących Honorowego Obywatela i Nagród Miasta 

Czas trwania posiedzenia: 0:20 (od 16:30 do 16:50) 

Frekwencja Radnych:
1. Patryk Trybulec
2. Marian Kita
3. Wojciech Maćkowski
4. Dominik Penar
5. Andrzej Mentel

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

omówiono zgodnie z planem przygotowany materiał.

Przebieg obrad:
P.  Trybulec  –  witam  na  posiedzeniu  komisji  statutowo-regulaminowej,  porządek  jest
następujący:  Analiza  podejmowanych uchwał  dotyczących Honorowego  Obywatela  i  Nagród
Miasta wpisaliśmy te tematy z uwagi że w poprzednich latach były kontrowersje związane z
tymi tematami.  W mojej ocenie uchwały nie budzą kontrowersji czy według panów radnych
są jakieś pytania dotyczące tych uchwał?

A.  Mentel  –  myślę  że  zmiany  które  dokonaliśmy,  mieszczą  się  w  takich  ramach  że
problemów nie ma.

M. Kita – po pierwsze w budżecie trzeba przygotować gotówkę. Po drugie czy będzie 3 czy
trzydziestu sytuacja jest  bardzo prosta każdy radny powinien mieć 3 glosy i  na każdego
oddać 3 glosy, natomiast szukanie zastanawianie się nikomu nic dobrego nie przynosi.

P. Trybulec – w nawiązaniu jeszcze do budżetu obywatelskiego , widziałem rozstrzygnięcie
że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą glosować. 

W. Maćkowski  – ja  uważam że powinniśmy to zostawić tak jak  jest  ponieważ nie długo
pewnie się zmieni kodeks wyborczy.
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A. Mentel – budżet to jest rodzaj konsultacji i powinni brać udział wszyscy mieszkańcy ja na
dzień dzisiejszy nie ruszał bym.  

P. Trybulec – ja na dzień dzisiejszy też bym nie ruszał, ale wiem ze Pan Kita miał wiele pytań
kiedyś w tej sprawie.

M. Kita – ja myślę jeżeli chodzi o place zabaw nie długo się to skończy ponieważ już jest za
dużo tego. 

P. Trybulec- dziękuje zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodniczący                

Komisji Statutowo-Regulaminowej

Patryk Trybulec                
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