
Protokół nr l/14
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyto się w dniu 18 grudnia 2013 r.
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie,

pt. 20 Października 1,

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata
Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa według :a/qeoiief ii.iy ohccności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przedstawiła skład osobow wyżej

wYmienionej komisji stałej. Zwróciła się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia
funkcji przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

Radna Wiesława Mania zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda RybickięgQ wraz
z uzasadnieniem. Radny Ryszard Rybicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Zdzisław Gierek zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Cebulskiego. Radny
Arkadiusz Cebulski wyraził zgodę na kand\dowanie.

Radny Mieczysław Rożek zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Gierka, Radny
Zdzisław Gierek nie wyraził zgody na kandydowanie.

W związku z tym. że nie zgłoszono więcej kandydatur, przewodnicząca obrad
Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie kandy daturę Ryszarda Rybickiego. Za tą
kandydaturą głosowało 3 członków wyżej wymienionej komisji stałej.

Prowadząca obrad) Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie kandydaturę
Arkadiusza Cehulskiego. Za tą kandydaturą głosowało 3 członków wyżej w\mienionej
komisji stałej. W wyniku przeprowadzonych głoso ń, Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa nie dokonała wyboru swojego przewodniczącego.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zarządziła przerwę w posiedzeniu.
Po wznowieniu obrad. ponownie poddała pod głosownie kandydaturę Ryszarda Rybickiego
do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

Za tą kandydaturą głosowało 3 członków wyżej wymienionej komisji stałej.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur ponownie poddała pod głosowanie

kandydaturę Arkadiusza Cebulsk iego do pełnienia powyższej funkcji. Za tą kandydaturą
glosowało 2 radnych, Radny Arkadiusz Cebulski .wstrzyma1 się od głosu.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa w brała radnego Ryszarda Rybickiego na swojego przewodniczącego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie ilałeorzata Kaptur pi”zekaiała
prowadzenie posiedzenia przewodniczącemu wyżej wymienionej komisji stałej Ryszardowi
Rybickiemu.

Pro\ad/a.c\ ohiadx R\sLard R\blckl /wroLlł aę z prosba o zgłaszanie kand\datur
do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

Radna Wiesława Mania zełosiła kandydaturę radnego Ąkadiusza Cebulskiego wraz
z uzasadnieniem.

Radny Mieczysław Rożek zgłosił kand\ daturę Zdzisła\\ a Gierka.
Przewodniczący obrad Ryszard R\bicki poddał pod głoso\anie kandy daturę radnego

\rkadiusza CebulskRgo Ja tą kand\datulą glosowało 6 ciłonkow wYzU wymienionej
komisji stałej, która w ten sposób wybrała radnego Ąadiuszg_ęskigo na swojego
y iceprzewodncząceo.

Radny Arkadiusz Cehulski zełosił problem zwiazany z działalnością 24-godzinnego
salonu gier przy uł. Topolowej.



Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przyjęła w powyższej
sprawie jednogłośnie. czy 6 głosami wniosek.

Prowadzący obrady R\szard Rybicki z\Tócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji
do planu pracy na rok 2015.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMIJĘ PORZĄBKU PUBLICZNEGO
I BEZP1ECZESTWA:

Komisja, wobec sygnałów od mieszkańców i opiekunów, wnioskuje o rozpoznanie sytuacji
dotyczącej działalności salonu gier hazardowych prz ul. Topolowej. z uwagi
na niekontrolowany dostęp osób nieletnich.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.50.

protokołowała przewodniczyła prze%yniczyl

Joanna Nowacz\k Małgorzata Kaptur R”szard R\blckl


