Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 07.09.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z dnia 03.07.2018 roku.
Analiza rozdziałów V - IX Statutu Gminy Suchy Las z adnotacjami radcy
prawnego.
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 03.07.2018 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Członkowie KD przystąpili do analizy rozdziałów V - IX Statutu Gminy Suchy Las z
adnotacjami radcy prawnego.
Rozdział V.
§ 25. 1 – należy uzupełnić ilość radnych wpisując liczbę „3”.
§ 26. Otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, prowadzący przed zamknięciem
list kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować.
2. zgoda wyrażona w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagana, gdy nieobecny
kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie i nie wycofał jej do czasu zamknięcia listy
kandydatów.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia prowadzący zamyka listę i zarządza wybory.”
Rozdział VI.
§ 31 wymaga dodatkowych wyjaśnień.
Radny K. Pilas – proszę o wpisanie, żeby był wybór przewodniczącego.

Rozdział VII
Należy zaproponować tryb wyborów członków komisji stałych oraz podstawowe zasady
działania.
§ 37. 4. otrzymuje brzmienie: „Komisje stałe sporządzają dla Rady pisemne
sprawozdania z działalności do końca stycznia za rok poprzedni oraz na każde żądanie
Rady.”
§ 40. 3. otrzymuje brzmienie: „Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego
Komisji.”
Przewodniczący KD – do 21.10.2018 roku możemy złożyć projekt statutu, ale
powinniśmy uchwalić go w tej kadencji. Sesja musi odbyć się przed wyborami. Nie
chciałbym, aby sesja była zwoływana tylko dla uchwalenia statutu. Nie chcę stwarzania
dodatkowych kosztów. Proszę Panią Kamilę Jankowiak o porozmawianie z Panem
Wójtem na ten temat.
Radna M. Salwa – Haibach – w interesie Wójta leży uczestnictwo w komisjach Rady,
by mógł uzasadnić swoje propozycje uchwał. Jeśli nie zapomni wyjaśnień, to uchwała
zostanie podjęta. Wójt musi mieć tego świadomość.
Pani K. Jankowiak – musi być świadomość jaki pracownik ma przybyć na jaką
komisje.
Przewodniczący KD – Przewodnicząca Rady informuje Biuro Rady, która z Komisji
omawia daną uchwałę. Biuro Rady rozsyła tę informację do pracowników
przygotowujących projekty uchwał i nie trzeba nikogo zapraszać, bo każdy wie na jaką
Komisję ma przybyć. Dalsze nasze prace uzależniam od informacji o terminie sesji.
Będziemy omawiać załączniki 6 i 7 do Statutu. Po omówieniu całości nastąpi korekta
polonistyczna i ponowne sprawdzenie całości przez radcę prawnego.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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