Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
powołanej uchwałą nr XXIII/257/16
Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r.
19.01.2018 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, rozdział IV
(Obrady).
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 – 4 członków komisji obecnych,
1 osoba nieobecna. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokół z dnia 15
grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Rozdział IV
•

§ 11 - dodaje się po przecinku zwany dalej Przewodniczącym.

•

§ 12 - radni zadali pytanie, czy należy dopisać, że wnioskodawca może wycofać projekt
bez głosowania po rozpoczęciu sesji w każdym momencie. Zostanie przyjęte to, co
zaproponuje radca prawny.

•

§ 13 pojawiła się propozycja wykreślenia pkt 6 i przeniesienia go do pkt 7.

•

§ 14 odrębnie powinny pojawić się interpelacje i zapytania z ich definicją zgodną z
ustawą na początku paragrafu
pkt 3 – skreślony
pkt 4 otrzymuje brzmienie: przewodniczący rady informuje radnych o złożonych
interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej sesji.
pkt 5 otrzymuje brzmienie: na wniosek radnego sprawa odpowiedzi na interpelację
może być przedmiotem dyskusji podczas obrad rady gminy.
Dopisuje się pkt 6 w brzmieniu: czas wystąpień przy procedowaniu uchwał. Czas
wypowiedzi – nie dłuższy niż 3 min. Po zgłoszeniu wniosku o zakończenie dyskusji, a
przed głosowaniem nad nim, prowadzący ustala listę mówców.

•

§ 15 – skreślony

•

§ 16 dodaje się pkt 2a, który otrzymuje brzmienie: Przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością: Wójtowi i Z-cy Wójta, radnym, specjalistom, sołtysowi, gdy jego głos
dotyczy reprezentowanej przez niego jednostki.
pkt 5 – skreślony.

•

§ 17 pkt 1 skreśla się: w sprawach formalnych.
stosuje się pisownię: kworum.
w pkt 2 skreśla się: formalne.
skreśla się pkt 3.

•

§ 19 p. 1 wyraz zamyka zastępuje się wyrazem przerywa.

•

§ 20 p. 2 wyraz zamknięcie zastępuje się wyrazem przerwanie. Skreśla się: na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.

•

§ 22 p. 4. skreśla się: uchwalony
pkt 6 skreśla się: z wyszczególnieniem głosów „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” i dopisuje się definicję zgodną z ustawą.
pkt 4 otrzymuje brzmienie: protokoły z obrad publikuje się w BIP i są dostępne w Biurze
Rady.

Punkty dotyczące uzupełnień i poprawek protokołu zostaną uzupełnione po
sprawdzeniu rozwiązań w innych statutach, m.in. w Poznaniu.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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