Protokół z posiedzenia
Komisji Doraźnej powołanej uchwałą nr XXIX/329/17 Rady Gminy Suchy Las
29.12.2017 r., godz. 08:00

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań K.D.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-3
Przewodniczący Komisji Doraźnej W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w dniu
29.12.2017 r. o godzinie 08:00, witając jednocześnie zebranych. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad, wszyscy członkowie Komisji obecni. Przewodniczący W. Majewski
przedstawił członkom Komisji porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań Komisji
Doraźnej sporządzone zostało na podstawie wszystkich tez, opinii, danych,
korespondencji, relacji wysłuchanych i przekazanych w korespondencji, etc., które
postawione zostały w trakcie prac Komisji. Sprawozdanie poparte jest również opiniami
Mecenasa H. Kuligowskiego, do których również odniesiono się w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji otrzymali wydruk sprawozdania i projektu uchwały do
przeanalizowania.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że myślał o przekazaniu dokumentów Wojewodzie,
który podjąłby decyzję w tej sprawie.
Przewodniczący poinformował, że nie widzi podstaw do przekazania tej sprawy.
Zwłaszcza, że jest ona bardzo długo procedowana.
Radny K. Pilas stwierdził, że podobna sprawa dotycząca jednego z radnych, mogła być
już dawno zakończona. Niestety niektórzy radni stosowali metodę obstrukcji. Radny
dodał, że ubolewa nad faktem, że w ogóle trzeba poruszać takie kwestie oraz że uchwała
powołująca Komisję Doraźną obliguje do przekazania uchwały Radzie Gminy, a nie
Wojewodzie.
Radny M. Jankowiak wskazał, że poprzednia uchwała była w sprawie wygaśnięcia lub
niewygaśnięcia mandatu, a obecna wskazuje jednoznacznie na wygaszenie mandatu.
Przewodniczący wyjaśnił, że takie jest stanowisko Mecenas K. Nowak i przytoczył
treść uchwały powołującej Komisję Doraźną:

„§ 1. 1. Powołuje się komisję doraźną w następującym składzie:
1. Włodzimierz Majewski – przewodniczący komisji
2. Krzysztof Pilas
3. Maciej Jankowiak.
2. Zadaniem komisji doraźnej jest zbadanie sprawy ewentualnego naruszenia przepisów
art. 24f ust. 1 oraz art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) przez radnego Rady Gminy.
§ 2. Zobowiązuje się komisję, o której mowa w § 1, do przedłożenia Radzie Gminy do dnia
31 sierpnia 2017 r. pisemnego sprawozdania z realizacji zadania, oraz do przygotowania
projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego, albo projektu oświadczenia Rady Gminy
o uznaniu zarzutów za bezzasadne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkom komisji doraźnej, o której mowa w § 1.”.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem.
M. Jankowiak zadał pytanie, czy głosujemy za przyjęciem sprawozdania?
Przewodniczący W. Majewski potwierdził, że głosowanie dotyczy przyjęcia
sprawozdania.
Głosowanie: jednogłośnie, 3 głosami za przyjęciem sprawozdania.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego P. Tyrki jest wynikiem przyjętego sprawozdania.
Sprawozdanie i projekt uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący W. Majewski podziękował członkom Komisji za współpracę i
poinformował, że sprawozdanie wraz z projektem uchwały zostanie przekazane
Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las.
Ad. 5/6
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji
W. Majewski zakończył posiedzenie o godz. 8.30.
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