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Protokół z posiedzenia komisji

    Statutowo Regulaminowej

     z 28 maja 2018 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: 
Prace nad poprawkami do Statutu w związku z nowelizacją Ustawy o Samorządzie Gminnym

Czas trwania posiedzenia: 1:10 (od 15:00 do 16:10) 

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

Nieobecni Radni:
6. Dominik Penar

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

omówiono zgodnie z planem przygotowany materiał.

Przebieg obrad:
P. Trybulec – witam na posiedzeniu komisji statutowo-regulaminowej, porządek jest następujący:

• Prace nad poprawkami do Statutu w związku z nowelizacją Ustawy o Samorządzie Gminnym

W. Maćkowski  – chciałem zwrócić  uwagę,  że na ostatnich trzech sesjach dziwne rzeczy się  dzieją,  bo Pani
Przewodnicząca łamie prawo nie stosując statutu, więc odczytam kilka informacji z obowiązującego statutu:

§9 ust. 4 Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć projektu budżetu i zmian w budżecie, uchwały
w sprawie Statutu Miasta, uchwały absolutoryjnej, a także uchwał w sprawie wyboru (powołania) lub odwołania
Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbnika Miasta. 

§ 19. 1.  Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący obrad zamyka dyskusję.  W razie  potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie
debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

Każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad rozpatruje się i głosuje osobno.
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W.  Maćkowski  -  jeżeli  się  zamyka  dyskusję  to  trzeba  ją  otworzyć.  Tak  samo  w  porządku  obrad,  który
otrzymaliśmy, dyskusji nad tematem szpitala nie było a dyskusji była i my jako komisja powinniśmy ustanowić
stanowisko wobec przewodniczącej, a jak nie to zmieńmy statut że nie można dyskutować. 

P. Trybulec - w mojej opinii wydanie mi się, że nie jest to łamanie statutu chyba że Pani Mecenas uważa inaczej.

W. Maćkowski – a paragraf 9 idealnie się kwalifikuje do tego. Dlaczego była dyskusja w sprawie szpitala a nie
było w sprawie budżetu?

P. Trybulec – to jest wniosek dot. wniosków formalnych i merytorycznych, przewodnicząca tworzy listę mówców w
danej sprawie.

M. Kita – jeżeli radny Maćkowski uważa, że statut jest łamany przez przewodniczącą rady to powiem szczerze nie
jesteśmy prawnikami  to  trzeba  to  sprawdzić.  Ja  zawsze  w takich sytuacjach  prosiłem prawników i  prawnicy
wyjaśniali, ja osobiście uważam, że Pan powinien wymienić i napisać te punkty i sięgnąć opinii Radcy Prawnego.
Pewne zapisy trzeba usztywnić w tym statucie albo pomoże albo nie.  

K. Kowalik – dobrze, że taka sytuacja miała miejsce na ostatniej sesji przed nasza komisją, jeżeli idziemy w tą
stronę że maja być milczące sesje to wykreślmy te wszystkie punkty o zabieraniu głosu. 

A. Mentel – proszę zgłosić zastrzeżenia i zakończyć dyskusje. Jeżeli radny ma uwagi to składa wniosek. 

P. Trybulec – też tak myślę. 

M. Kita – Panie Wojtku jak Pan to widzi?

W. Maćkowski – ja od trzech sesji chce zabrać głos i nie mogę zabrać. 

P. Trybulec – co do zasady są poddawane do dyskusji te uchwały, które nie były na komisjach, albo były późno
złożone. 

W. Maćkowski – ja uważam, że jest łamany statut.

M. Kita – Panie Wojtku proszę te uwagi przekazać pisemnie a potem pójdziemy do radcy. 

A. Metnel – ja bym zakończył dyskusje. 

P. Trybulec – Pani Snoch przygotowała propozycje w tym statucie, więc proszę o wypowiedź. 

K. Snoch – zmiany dot. tylko tych zmian co wymógł na nas ustawodawca. Art 18 mamy obowiązek powołania
Komisji  stałej  skarg  wniosków  i  petycji.  Następna  zmiana  to  inicjatywa  uchwałodawcza,  jest  to  wymóg
doprecyzowania w jaki sposób ma przebiegać, ustawa wymaga że ma być podjęta uchwala odrębna. Tam jest
teraz 300 osób, potem mieliśmy odrębną procedurę, termin wynosi 7 dni. 

A. Mentel - 7 dni to wynika z ustawy?

K. Snoch – tak 

A. Mentel - to jest za mało czasu jeżeli to miało by być  na komisji. 

K.  Snoch  -  jeżeli  w  statucie  zrobimy  odpowiednią  procedurę  to  myślę  że  nie  będzie  problemów  póki  co
wyznacznikiem będzie 7 dni. Ten termin jest przewidziany na inicjatywę klubów radnych. 

A. Mentel – ja bym ten zapis 7 dniowy zmienił tylko zostawił przy tej inicjatywie bo to wynika z ustawy.

K. Snoch – kolejny zapis dotyczy transmisji sesji i tu jest taki zapis informacyjny. 
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A. Mentel – w ustawie nie ma zapisu gdzie ma być transmitowane?

K. Snoch - na BiPie i w sposób zwyczajowo przyjęty, paragraf 26 to wynika z przepisów szczególnych. Kolejne
zapisy interpelacji i wniosków to zostało uregulowane w statucie i będziemy stosować zapisy ustawowe. 

A. Mentel – w komisji skarg wniosków mają być przedstawiciele klubu i tak jest  zapisane. 

K. Snoch- tak ona ma być ciałem pomocnym jeżeli chodzi o rozpatrywanie. Poszczególne zapisy odnośnie skarg
będą polegać na analizie treści i przygotowanie stanowiska dla rady. 

P. Trybulec - czy są  pytania do paragrafu 12?

A. Mentel – ja muszę przeczytać w całości.

P. Trybulec  - dobrze i tak nie podejmiemy decyzji dzisiaj. 

K. Snoch – tu jeszcze głosowanie imienne, ten zapis usunęłam bym bo system ma wiele możliwości. 

P. Trybulec – czy są jakieś wnioski pytania?

M. Kita – ja uważam, że trzeba się na spokojnie do tego przygotować i dopiero pedejmiemy decyzję.

P. Trybulec - proponuje przerwę w obradach, wznowimy posiedzenie. 

Przewodniczący                

Komisji Statutowo-Regulaminowej

Patryk Trybulec                

Data napisania protokołu : 28.05.2018 r.

Data podpisania protokołu : …………….
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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