Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.09.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Analiza załączników nr 6 i 7 do Statutu Gminy Suchy Las z adnotacjami radcy
prawnego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Członkowie KD przystąpili do analizy załączników nr 6 i 7 do Statutu Gminy Suchy Las
z adnotacjami radcy prawnego.
Załącznik nr 6
Rozdział III
§ 9 - członkowie KD postanowili pozostawić definicje pojęcia „kontrola”.
Rozdział IV
§ 13 – nastąpiła zmiana numeracji ustępów: od 1 do 7.
W ust. 6 następuje odniesienie do ust. 4.
Rozdział V
§ 17. 1. otrzymuje brzmienie: „Komisja po zakończeniu kontroli sporządza protokół z
kontroli, który podpisują wszyscy członkowie”.
§ 17. 4. otrzymuje brzmienie: „Protokół kontroli sporządzony jest w 2 egzemplarzach
i doręczany:
1) kierownikowi kontrolowanego podmiotu,
2) Przewodniczącemu Rady Gminy.”
§ 17. 6. otrzymuje brzmienie: „W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu, o
którym mowa w ust. 5 Komisja rozpatruje zastrzeżenie na następnym posiedzeniu
Komisji.”

Rozdział VII
§ 23. 1. otrzymuje brzmienie: „Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników
kontroli.
2. Sprawozdania z wyników zlecanych kontroli przedstawia się Radzie niezwłocznie po
ich zakończeniu.”
Załącznik nr 7.
Rozdział IV
W § 5 skreśla się ust. 9 – 13.
Przewodniczący KD – omówiliśmy cały Statut i mamy go zaopiniowanego przez
radcę prawnego. Naniosę nasze poprawki i wyślę Państwu jak najszybciej. Wniesiemy
projekt Statutu do Przewodniczącej Rady, aby mógł być podjęty na ostatniej sesji tej
kadencji, czyli 18 października 2018 roku o godzinie 09.00. Pracowaliśmy nad nim przez
dwa lata i właściwym byłoby podjęcie go w tej kadencji. Statut zostanie sprawdzony
jeszcze pod względem poprawności polonistycznej i trafi ponownie do radcy prawnego.
Nie będę już zwoływał kolejnego posiedzenia KD, więc protokoły z dwóch ostatnich
Komisji podejmiemy mailowo. Jeśli ktoś będzie miał uwagi, to poproszę o informację.
Dziękuję Państwu za bardzo dobrą współpracę. Przygotuję sprawozdanie z prac Komisji
Doraźnej – Statutowej.
Radny K. Pilas – mówiliśmy o formie książeczkowej uchwalonego Statutu.
Przewodniczący KD – tak, pomyślimy o wydaniu broszury, ale dopiero po
uchwaleniu nowego Statutu.
Ad. 6 - 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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