PROTOKÓŁ NR XV/ 2012
z przebiegu XV sesji Rady Miejskiej Choszczna,
która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego
w dniu 09 stycznia 2012 r.

W sesji uczestniczyło 20 radnych.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1. p. Remigiusz Szczęsny
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Choszcznie
dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do zniesienia Sądu
Rejonowego w Choszcznie. Druk nr 136.
3. Zakończenie obrad.
Przebieg sesji:
p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady XV sesji Rady
Miejskiej zwołanej na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek ¼
składu Rady.
Sesję rozpoczęto o godzinie 14:30.
p. Przewodniczący przywitał radnych, p. Burmistrza, sołtysów, przewodniczących zarządów
osiedli i media.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych, co
upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad Przewodniczący p. Bogusław Szymański wyznaczył Wiesława
Włudarskiego.
Porządek sesji radni otrzymali zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem grupy radnych
wnioskujących o zwołanie sesji.
Po wyrażeniu zgody na piśmie wnioskodawców o zwołanie sesji przewodniczący
wprowadził do porządku obrad dodatkowy projekt uchwały na druku nr 137 zmieniający
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.
Projekt uchwały na druku 136 przedstawiła radna p. Beata Mitera. W imieniu
wnioskodawców omówiła projekt uchwały i odczytała stanowisko Rady Miejskiej w
Choszcznie, które stanowi załącznik do uchwały.
W dyskusji głos zabrał p. Piotr Nahorski pytając o podstawę prawną projektu uchwały.
Pan Nahorski uważa, że brakuje pełnej podstawy prawnej tj. art.7 ust. 1 pkt 14 i nie do końca
ta podstawa prawna jest odpowiednia do tej uchwały. Czy nie lepiej było wystosować samo
stanowisko z podpisami wszystkich radnych.
Pan radca prawny dr Kalina wyjaśnił potrzebę podstawy prawnej dla każdej podejmowanej
uchwały i taka obecnie jest uwzględniona. Lepiej byłoby, aby w statucie gminy był zapis
mówiący o możliwości zawierania przez Radę Miejską apeli i stanowisk w tematach
samorządowych.
Po uzupełnieniu podstawy prawnej uchwały dodając zapis „ust. 1” radni podjęli uchwałę 20
głosami „za”. Nr uchwały XV/145/2012.
Druk 137 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 – 2016 objaśnił Przewodniczący
Rady informując radnych o piśmie z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego

jakie wpłynęło do rady w którym Nadzór uważa, że uchwała Nr XIV/138/2012 jest aktem
prawa miejscowego. Wobec powyższego niezbędnym jest zmiana treści §3 w/w uchwały.
Dyskusji nad projektem nie było.
- uchwałę radni podjęli 20 głosami, w obecności 20 obecnych. Nr uchwały XV/146/2012.
Wobec wyczerpania porządku sesji, p. Przewodniczący Rady zakończył obrady XV sesji
Rady Miejskiej Choszczna, dziękując wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godzinie 14.15.
Protokołowała A. Fic-Łasowska.
Przebieg sesji został nagrany na CD.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

