Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 02.03.2018 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z dnia 26.01.2018 r. i 9.02.2018 r.
Omówienie zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w
odniesieniu projektu Statutu (art. 1 zmiany w ustawie z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym).
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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.
Protokół z 26.01.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z 09.02.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Należy dopisać do protokołu z 19.01.2018 r. informację o przyjęciu protokołu z
15.12.2017 r.
Przewodniczący KD M. Przybylski – przesłałem Państwu tekst ustawy z
11.01.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
oraz informację syntetyczną. Wszystkie zmiany wchodzą w życie od następnej
kadencji. Art. 1 dotyczy samorządu gminnego. Odczytam Państwu zmiany i
zdecydujemy, jakie wprowadzimy, a następnie skonsultujemy to z radcą prawnym.
•

Art. 14 - dotyczy urządzenia do rejestracji imiennego głosowania

„2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest
możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w
inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.”
Jest to kolejna przesłanka, abyśmy zainwestowali w dobry sprzęt. Czy do protokołu
również będziemy podawać imienne głosowanie – pytanie do radcy prawnego.
•

Art. 18 – powstaje komisja skarg i wniosków. Będziemy tworzyć regulamin
nowej Komisji.

„Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19
ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.”;
•

Art. 20 – obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym. Należy zaprosić p.
Ślęzaka, żeby porozmawiać o transmisji.

„1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1c. Do transmisji i utrwalania obrad rady gminy mogą być wykorzystywane urządzenia
służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których
mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada gminy
zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady
korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.”
oraz w statucie Gminy Suchy Las należy dodać informację o 7 dniach na podstawie
tego zapisu:

„6. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić
do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub
radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia
sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną
sesję rady gminy.”
•

art. 23 – klub radnych tworzony jest przez przynajmniej 3 osoby.

„3. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.”;
•

Należy połączyć § 14 i § 15 – pytania i interpelacje.

•

Art. 28b referendum – odwołanie wójta:

„1. Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9
miesięcy przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi
absolutorium lub nieudzielenie wójtowi wotum zaufania jedynie na wniosek co
najmniej 1/4 ustawowego składu rady.”
•

Art. 41a – „Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa

wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą.”

Należy dopisać w statucie, że procedura jest określona ustawą chyba, że przepisy
stanowią inaczej.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczący:

Justyna Krawczyk

Michał Przybylski

