Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołane uchwałą nr XXIII/257/16 Rady Gminy Suchy Las w celu opracowania
Statutu Gminy Suchy Las

dnia 24.03.2017 r., godz. 09:00

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przypomnienie zadań komisji doraźnej.
Określenie koncepcji pracy.
Przyjęcie harmonogramu posiedzeń komisji.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia ok. 10.30.

Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji w
dniu 24.03.2017 r. o godzinie 09:00 witając jednocześnie zebranych. Przewodniczący
stwierdził prawomocność obrad, wszyscy członkowie Komisji obecni.
Przewodniczący M. Przybylski przedstawił członkom Komisji porządek
posiedzenia, który następnie został jednogłośnie przyjęty.
Przewodniczący odczytując treść uchwały nr XXIII/257/16 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 27 października 2016 r. przypomniał podstawę prawną działania Komisji oraz
wyznaczone jej zadanie (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad.6
Komisja dyskutowała nad kwestią sposobu zmiany - uaktualnienia Statutu Gminy
Suchy Las. Ustalono, że obowiązujący Statut będzie stanowił podstawę do opracowania
nowej treści, będzie kanwą, na której pracować będzie Komisja.
Radna M. Salwa-Haibach zaproponowała zaproszenie mecenasów do prac nad
Statutem oraz zorganizowanie szkolenia dla członków Komisji, które zostanie
przeprowadzone przez dr Ewę Bosy. Ustalono, że szkolenie odbędzie się w Urzędzie
Gminy i będzie dotyczyć analizy obowiązującego Statutu oraz zmian, które należy
wprowadzić. Przewodniczący Komisji stwierdził, że można również zaprosić na szkolenie
byłych samorządowców, którzy brali udział w opracowaniu poprzednich wersji Statutu.
Przewodniczący ogłosił krótką przerwę, w czasie której protokolantka
skontaktowała się z firmą organizującą szkolenie. Pani Ewa Bosy zaproponowała termin
13 kwietnia. Przewodniczący zasugerował zaproszenie mecenasa H. Kuligowskiego na
szkolenie.
Ad. 7
Ustalono wstępny harmonogram posiedzeń Komisji. Kolejne terminy to: 13
kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja i 9 czerwca. Posiedzenia odbywać się będą o godzinie 9.00.
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Ad. 8
W wolnych głosach i wnioskach radny K. Pilas zaproponował wydanie nowej wersji
Statutu w formie broszury i udostępnienie jej m.in. w bibliotece. Przewodniczący Komisji
dodał, że można zamieścić w broszurze inne ważne dokumenty np.: Kodeks Etyki
Radnego uchwalony przez obecną Radę Gminy.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji
M. Przybylski zamknął posiedzenie o godzinie 10:05 w dniu 24.03.2017 r.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący Komisji Doraźnej:
Michał Przybylski
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Uchwała nr XXIII / 257 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 16 ust. 1, 2 Statutu Gminy Suchy
Las oraz § 41 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5
do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XIV / 120 / 2003 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 153 poz.
2900 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się doraźną komisję statutową w następującym składzie:
1. Michał Przybylski - przewodniczący komisji
2. Jarosław Ankiewicz
3. Krzysztof Pilas
4. Małgorzata Salwa-Haibach
5. Paweł Tyrka.
§ 2.
1. Zobowiązuje się komisję, o której mowa w § 1, do przedłożenia Radzie
Gminy projektu Statutu Gminy Suchy Las do dnia 30 września 2017 r.
2. W terminie określonym w ust. 1 komisja przedłoży Radzie Gminy pisemne
sprawozdanie z realizacji zadania, do którego została powołana.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się członkom komisji doraźnej, o której mowa w
§ 1.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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