Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
powołanej uchwałą nr XXIII/257/16
Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r.
26.01.2018 r.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Zmiany w Statucie Gminy Suchy Las – Regulamin Rady Gminy Suchy Las, rozdziały: V
(Głosowanie) i VI (Uchwały).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 3 członków komisji obecnych,
2 osoby nieobecne. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Rozdział V
•

§ 24 dodaje się do 1) imienne
2) – skreśla się
pkt 2 dopisuje się: i użycia urządzenia służącego do głosowania.
pkt 4 skreśla się ostatnie zdanie.

•

§ 25 pkt 5 skreśla się: prowadzący obrady bądź.

•
•

§ 26 skonsultować z prawnikiem
§ 27 skonsultować z prawnikiem

•
Rozdział VI
•

§ 29 otrzymuje brzmienie: Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny, komisje
rady, kluby radnych, wójt oraz grupy mieszkańców gminy w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

•

§ 30
pkt 2 otrzymuje brzmienie: projekty uchwał w miarę potrzeby opiniują właściwe
komisje Rady. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady wskazuje właściwą
Komisję do zaopiniowania projektu uchwały. Wnioski przedstawia na sesji
przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek.

•

§ 31 – należy wyjaśnić sens zapisu z prawnikiem

•

§ 32 pkt 4 – skreśla się: sprawujących nadzór nad jej realizacją oraz składających
sprawozdanie po jej wykonaniu.

Ad. 6.
Wolne głosy i wnioski
Pani Kamila Ślęzak przedstawiła radnym ofertę eSesja – systemu do transmitowania obrad
Rady Gminy. Radni dyskutowali o funkcjonalności systemu i podkreślali, że system powinien
uwzględniać wszystkie aspekty posiedzenia Rady Gminy. Uzgodniono, że system zostanie
wprowadzony pilotażowo jeszcze w tej kadencji i nie powinien ograniczać się jedynie do funkcji
konferencyjnej. Za bardzo ważną kwestię uznano przydatność systemu podczas sesji
budżetowych (liczenie deficytu po poprawkach radnych lub autopoprawkach wójta).
Radni postanowili również wystąpić z propozycją zmiany uchwały XXIII/257/16 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 27 października 2016 r. w zakresie § 2. ust. 1 (zobowiązanie komisji do
przedłożenia Radzie Gminy projektu Statutu Gminy Suchy Las do końca października 2018 r.).
Termin powinien być wydłużony ze względu na wejście w życie ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Ponadto Komisja zaproponowała poszerzenie zakresu prac o nowelizację uchwały dotyczącej
procedowania budżetu.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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