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Protokół z posiedzenia komisji

    Statutowo Regulaminowej 

     z 3 września 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 (ciąg
dalszy)

Czas trwania posiedzenia: 0:30 (od 15:00 do 15:30) 

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

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

omówiono zgodnie z planem przygotowany materiał.

Przebieg obrad:
P.  Trybulec –  wznawiam posiedzenie  komisji  statutowo-regulaminowej  po  przerwie,  porządek jest
następujący:

Prace nad poprawkami do Statutu w związku z nowelizacją Ustawy o Samorządzie Gminnym.
Mamy zaproponowane zmiany, które wniosła Pani Przewodnicząca do projektu Statutu. (odczytanie
zmian)

P. Trybulec -  Rozdział 5. Inicjatywa uchwałodawcza § 13 i zastępujemy nowym zapisem o brzmieniu
1. Prawo zgłaszania projektu uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje:
1) Burmistrzowi;

2) Przewodniczącemu Rady;

3) Komisjom stałym Rady, reprezentowanym przez przewodniczących;

4) Komisjom doraźnym Rady, reprezentowanym przez przewodniczących;

5) Klubom radnych;
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6) 3 radnym;

7)  Grupie  co  najmniej  300  mieszkańców  posiadających  czynne  prawo  wyborcze  do  organu
stanowiącego;

8) Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej miasta.

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, w których ustawy stanowią inaczej oraz w razie

zgłaszania wniosków formalnych.

3.  Procedura  wnoszenia  inicjatyw  obywatelskich,  zasad  tworzenia  komitetów  i  innych  wymogów
formalnych określa odrębna uchwała.

P. Trybulec - Rozdział 6. Przebieg Sesji § 14. 1. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący.
2. Przed otwarciem sesji  Przewodniczący,  informuje wszystkich zebranych o nagrywaniu obrad za
pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Tutaj mamy informację gdzie ma być transmisja.
Będzie trzeba to uzupełnić.

P. Trybulec – kolejny pkt 4. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej
kolejności  udziela  głosu  wnioskodawcy,  Burmistrzowi  lub  upoważnionej  przez  niego  osobie,
przedstawicielom Komisji,  a  w  dalszej  kolejności  pozostałym  radnym i  tutaj  mamy adnotację  czy
można usunąć ten zapis?

W. Maćkowski – ja bym tego nie wykreślał ponieważ jak kogoś nie ma na komisji to bierze udział w
dyskusji na sesji. 

P. Trybulec – zostawiamy w takim razie ten zapis. 

P. Trybulec - § 20. 1. Głosowanie jawne, tajne lub imienne odbywa się przy pomocy elektronicznego
systemu głosowania poprzez użycie odpowiedniego przycisku na terminalu.

A. Mentel – ja tutaj bym się zastanowił jeżeli chodzi o tajne głosowanie czy jest możliwe za pomocą
systemu elektronicznego, a jeżeli nie to trzeba zmienić zapis. 

W. Maćkowski – ja uważam, że głosowanie za pomocą urządzeń nie będzie tajne.

A. Mentel – będzie wyglądać normalnie jak by się głosowało na kartce.

P.  Trybulec  –  pkt  4.  W przypadku  gdy  głosowanie  przy  wykorzystaniu  elektronicznego  systemu
głosowania  nie  jest  możliwe  głosowanie  jawne  przeprowadza  Przewodniczący  obrad  z  pomocą
wiceprzewodniczących. Zostawiamy ten zapis

A. Mentel - § 27 wykreślamy pkt 5 zapis wypowiedzi mówców, to zrozumiałe bo będzie nagranie.

P.  Trybulec  –  pkt  7  informacje  o  interpelacjach  i  zapytaniach  wykreślamy ponieważ o tym mówi
ustawa, jak będzie wyglądać forma zgłaszania.

P. Trybulec - § 29. 1. Na zasadach w trybie określonym w ustawie ustrojowej radny kieruje interpelacje
i  zapytania  do  Burmistrza.  Zostawimy tylko  taki  zapis  to  są  zmiany  zaproponowane przez  Panią
Przewodniczącą, proszę o przegłosowanie tego statutu.
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Głosowanie nad projektem statutu

za – 6 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt statutu

P. Trybulec – dziękuję zamykam posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący                

Komisji Statutowo-Regulaminowej

Patryk Trybulec                

Data napisania protokołu : 3.09.2018 r.
Data podpisania protokołu : …………….
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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