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Protokół z posiedzenia komisji
Statutowo- Regulaminowej

z dnia 3 czerwca 2019 r.
=========================================================================
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy komisji
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Dariusz Pietrzykowski
Porządek obrad:
1. Prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do Statutu Miasta Czeladź
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
3. Sprawy różne
Czas trwania posiedzenia: 0: 10 (od 16:00 do 16:10)
Frekwencja Radnych:
1. Monika Pawlik
2. Andrzej Mentel
3. Małgorzata Chojnacka
4. Patrycja Juszczyk
5. Wojciech Maćkowski 
6. Marcin Gadecki
7. Jolanta Moćko

Nieobecni:
1.  Patryk Trybulec
2. Dominik Penar

Pozostałe osoby:
1. Radca prawny- Tomasz Wójkowski

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Przygotowanie projektu uchwały tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź na wrześniową Sesję Rady 
Miejskiej.

Przebieg Obrad:

D.Pietrzykowski- Otwieram posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej, przedmiotem dzisiejszej komisji
są  prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do Statutu  Miasta Czeladź.  Poprosimy biuro  rady aby to
przygotowało.

J.Moćko- w jakim czasie musimy przygotować tekst jednolity Statutu w związku z wprowadzonymi zmianami
w roku ubiegłym

T.Wójkowski- tekst jednolity należy ogłosić nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Zmiany wprowadzone do
Statutu one były w październiku. Rolą Rady Miejskiej przy ogłoszeniu tekstu jednolitego to podjecie decyzji o
obwieszczeniu tekstu jednolitego uchwały i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
polega to na nieniesieniu zmian, które się pojawiły, będzie to czynność techniczna, żadnych merytorycznych
zmian. 

J.Moćko- gdybyśmy do końca września podjęli uchwałę w sprawie tekstu jednolitego, proszę mi powiedzieć
gdybyśmy przez ten czas np. w czerwcu czy w lipcu jeszcze wprowadzili jakąś zmianę, oczywiście ta zmiana
poszła by do zmian w Statucie i została przyjęta przez organ nadzoru czy możemy dokonać takiej zmiany
zanim powstanie tekst jednolity?

T.Wójkowski- krytycznym momentem będzie podjęcie decyzji przez Radę o ogłoszeniu tekstu jednolitego
wszystko to co przejdzie procedurę uchwałodawczą czyli  przejdzie przez Rade i przez nadzór to można
wprowadzić  do  tekstu  jednolitego.  Gdybyśmy  zdecydowali  hipotetycznie,  że  na  czerwcowej  sesji
podejmujemy uchwałę w sprawie zmian do statutu. Jesteśmy w czasie, że cala Polska będzie uczyć się
nowych rzeczy, nie tylko nasze doświadczenie, ale również doświadczenie rożnych gmin dadzą nam do



myślenia. Zapewne będzie tak, że pojawią się pomysły na rozwiązania,  pojawią się pomysły na zmianę
statutu po sesjach czerwcowych.

J.Moćko- jeżeli byśmy nie zrobili żadnych zmian i rusza procedura podjęcia tekstu jednolitego. Jest podjęta
uchwała, jest ogłoszona i pojawia się potrzeba zmiany to tego obowiązującego to znowu mamy rok czasu na
przyjecie tekstu jednolitego?

T.Wójkowski- dokładnie tak 

D.Pietrzykowski- czy ktoś jeszcze?

A.Mentel- pytanie czy mamy jakieś pomysły do wprowadzenia

J.Moćko- myślę, że ta czerwcowa sesja pokarze, tak jak mówił pan mecenas, że będziemy sami się uczyć
na sobie.  Czy biuro rady zdąży zebrać te wszystkie poprawki i przygotuje tekst jednolity do września?

M.Janicka – myślę, że tak 

J.Moćko- Jest sezon urlopowy, także żeby pan mecenas miał czas to sprawdzić. Proponuje aby na wrzesień
taką uchwałę przygotować, myślę, że by się nic nie stało jakbyśmy nie przyjęli ale są po to określone zasady
aby się ich trzymać.

T.Wójkowski- sankcji  nie ma żadnych za nie ogłoszenie tekstu jednolitego. Myślę, że ogłoszenie tekstu
jednolitego ułatwia prace kiedy można odwołać się do jednego tekstu

J.Moćko- są takie dokumenty, które były zakwestionowane i uchylone przez nadzór . 

D.Pietrzykowski- zamykam posiedzenie Komisji. 

.

Przewodniczący
Komisji Statutowo-Regulaminowej

Dariusz Pietrzykowski
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