Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołanej uchwałą nr XXIII/257/16
Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r.
09.02.2018r., godz. 8:30

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Zmiany w Statucie Gminy Suchy Las – załącznik nr 5 Regulamin Rady Gminy Suchy Las –
rozdziały: VII (Komisje rady), VIII (Kluby radnych), IX (Radni).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia ok. 10.30.
Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji w dniu 09.02.2018
r. o godzinie 8:30, witając jednocześnie gości i członków Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła
p. K. Ślęzak kierownik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego. Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 członków obecnych, 1 członek
nieobecnych (usprawiedliwiony).
Przewodniczący M. Przybylski przedstawił członkom Komisji porządek posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący KD M. Przybylski, kontynuując analizę załącznika Nr 5, przystąpił do odczytania
Statutu.

Rozdział VII
Komisje rady
§ 35 - bez zmian
§ 36 – dodano ust. 3 o treści:
„ Komisja skarg, wniosków i petycji działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 7 do
Statutu”
§ 37 – bez zmian
§ 38 – rozszerzono treść ust. 2, który otrzymał brzmienie:
„W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć każdy zainteresowany z zastrzeżeniem Komisji, o
których mowa w załączniku nr 6 i 7”
- dodano w ust. 3 wyraz „Komisji”:
„Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność jest
uzasadniona ze względu na rozpatrywaną sprawę”
- dodano ust. 4 określający procedurę zapraszania gości na posiedzenia Komisji (treść nie została
sformułowana)
- zmieniono numerację ustępów - dotychczasowy ust. 4 otrzymał nr 5

§ 39 – zmieniono treść ust. 2, który otrzymał brzmienie:
„Komisje mogą współpracować z odpowiednimi komisjami rad innych jednostek samorządu
terytorialnego i odbywać w ramach prac komisji wspólne posiedzenia” oraz usunięto ust. 6.
§ 40 – wykreślono część pkt 5, który otrzymał brzmienie:
„wnioski i opinie komisji na temat rozpatrywanych spraw”
- wykreślono pkt 7 o treści „na żądanie wnioskodawcy treść odrzuconego wniosku”
§ 41 – bez zmian.

Rozdział VIII
Kluby radnych
§ 42 – bez zmian
§ 43 – wykreślono ust. 6 o treści: „Działalność klubów nie podlega finansowaniu z budżetu Gminy”
- zmieniono treść ust. 7, który otrzymał brzmienie:
„Kluby powinny uchwalić regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z ustawą i Statutem Gminy”.

Rozdział IX
Radni
§ 44 – bez zmian
§ 45 – bez zmian.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że w związku ze zmianą ustawy, należy sprawdzić, czy
Przewodniczący Rady Gminy może reprezentować Radę na zewnątrz.
Radny J. Ankiewicz dodał, że rozdział IX jest bardzo skromny i dobrze byłoby porównać treść
z regulaminami innych gmin.
Przewodniczący M. Przybylski poinformował, że naniesie ustalone zmiany do Statutu i prześle
członkom Komisji. Po ich akceptacji projekt zmian Statutu zostanie przesłany Mecenasowi H.
Kuligowskiemu do zaopiniowania.

Ad.6, 7
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji M. Przybylski zakończył
posiedzenie Komisji o 09.40.
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