BR.0002.6.2017
Protokół
Nr XXXIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Kole
z dnia 15 maja 2017 roku
godz. 14.00

1. Otwarcie Sesji
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole Artur Szafrański, który
otworzył XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Kole o godz. 14.00.
2. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, że na ustawowy stan 21 radnych w XXXIX Sesji udział bierze 16
radnych, co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania prawomocnych
uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybył radny Marcin Janiak, powiększając liczbę członków Rady biorących
udział w obradach sesji do 17 osób.
3. Powitanie gości.
Przewodniczący Rady powitał przybyłych na Sesję gości.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza
Miasta Koła na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
Wniosek w przedmiocie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Propozycje do porządku obrad.
Materiały wraz z porządkiem obrad na XXXIX Sesję otrzymali wszyscy radni w brzmieniu
następującym:
1. Otwarcie Sesji.
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2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Koła.
6. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny M. Piasecki złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punku: „Wolne głosy
i wnioski”.
Przewodniczący rady przypomniał, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie
określonym w art. 20 ust. 3 wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Burmistrz S. Maciaszek nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Koła.
Projekt uchwały przedstawił Pan Stanisław Maciaszek – Burmistrz Miasta Koła. W związku
ze złożoną przez Panią Beatę Wawrzyniak rezygnacją z dniem 15 maja 2017 roku ze
stanowiska skarbnika miasta Koła, Burmistrz zaproponował powołanie od dnia 16 maja
2017 roku na to stanowisko Pani Marioli Makowskiej – dotychczasowego Naczelnika
Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego. Burmistrz dodał, że Pani Makowska posiada
odpowiednie wykształcenie i obowiązki skarbnika z pewnością będzie wykonywała
wzorowo.
Radny F. Olejniczak powiedział, że na poprzedniej sesji został - z woli rady - zdjęty ten punkt
z porządku obrad i wygląda to tak, jakby pani Makowska była kartą przetargową dla nas,
co jest nieprawdą. Kontynuował mówiąc, że rada zdjęła w kwietniu ten punkt z porządku
obrad dlatego, że uznała, iż sposób, w jaki burmistrz to zrobił, był nie do przyjęcia i dodał, że
nic w tym zakresie się nie zmieniło. Stwierdził, że burmistrz nie jest jednak osobą
spostrzegawczą, żeby dopełnić pewnych formalności, aby można było powołać panią
Makowską na stanowisko skarbnika miasta. Podkreślił, że jest to ważna funkcja, radni
doskonale znają panią Makowską z jej pracy i uważa, że źle się stało, że na poprzedniej sesji
nie dopełnili formalności, ale to tylko z winy pana burmistrza, że nie dochowano pewnych
standardów w zakresie informacji. Radny stwierdził, że rada podejmie dziś uchwałę, gdyż
pani Makowska nie może być kartą przetargową między radą a burmistrzem. Dodał, że
doskonale znają panią Makowską z sumiennej i rzetelnej pracy, dlatego myśli, że wynik
głosowania będzie pozytywny.
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Radna E. Tamborska zapytała burmistrza, czy wpłynęły jakieś podania na to stanowisko.
Na sesję przybyła radna Urszula Polewska, powiększając liczbę członków Rady
biorących udział w obradach sesji do 18 osób.
Burmistrz S. Maciaszek odpowiedział, że nie.
Radny T. Sobolewski podziękował burmistrzowi, że wybór padł na panią Makowską,
mieszkankę miasta Koła, a nie na kogoś z zewnątrz. Dodał, że jest to osoba, która pracuje
cały czas w Urzędzie Miasta, czyli zna urząd, jak i finanse miasta.
Przewodniczący Artur Szafrański poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
Podczas głosowania obecnych było 18 radnych. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16
radnych, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała została podjęta i nosi nr XXXIX/387/2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Przewodniczący A. Szafrański w imieniu rady pogratulował Pani Makowskiej objęcia
stanowiska skarbnika miasta Koła i życzył owocnej współpracy do końca kadencji oraz
samych sukcesów.
Głos zabrała również Pani Mariola Makowska dziękując radnym za zaufanie, jakim ją
obdarzyli.
Ad 5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Kole
Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodniczący Artur Szafrański zamknął obrady
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole o godz. 14.15.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/

Protokołowała:
Monika Frydrych-Dudek
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