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Protokół nr 21 

z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna 

DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

5 listopada 2013 r.  

 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Komisja jednogłosnie zadecydowała o aktualizacji projektu statutu (wraz z załącznikami) 

uwzględniającej wnioski ze szkolenia z dnia 24 października 2013r pt „10 najczestszych błedów w 

statucie”. 

W szkoleniu uczestniczyło troje członkow komisji oraz P Burmistrz, Sekretarz i Mecenas. 

Szkolenie prowadziła p Ewa Bosy-  ekspert (praktyk i teoretyk) z zakresu prawa samorządowego. 

Komisja przeanalizowała i przedyskutowała wnioski ze szkolenia (w tym odpowiedzi udzielane na 

szczegółowe pytania stawiane przez grupę z naszej Gminy).  

 

Protokołowała Anna Łukasiewicz 

Załacznik (materiał pomocniczy); 
Uwagi do statutu i regulaminow (na podstawie szkolenia z dnia 24.10.2013r);  

1. Głosowanie jawne imienne – wg szkoleniowca nieprawidłowy zapis 
2. Brak zapisu o rocznym planie pracy rady 
3. Ad komisji; jakie komisje powoła rada czyli tryb i zakres powinno być 

zapisane, Ŝe Rada określi w odrębnej uchwale zakres, ilość i liczebność 
komisji na dana kadencje 

4. Komisje; kto inicjuje wspólne posiedzenia 
5. Zabieranie głosu na sesjach 

(Mieszkańcy sa jedynie obserwatorami) 
- organ wykonawczy 
- zaproszony ekspert 
- przedstawiciele jednostek pomocniczych 

6. za niewywiazywanie się radnego z obowiązków (nieobecność na sesjach, niegłosowanie) – 
moŜliwość przewidzenia kar regulaminowych „Rada okresli odrebna uchwałą kary regulaminowe” co 
przy ryczałcie nie ma znaczenia 
7. Porządek obrad; 
(nie przyjmuje się porzadku) 
W programie przewiduje się punkt; - przyjmowanie wniosków do zmiany porządku obrad 
Jeśli sa propozycje , Przewodniczacy wprowadza nowy punkt (musi) 
KaŜdy z radnych ma prawo wnioskowac o wykreślenie wprowadzonego punktu (głosowanie 
większością ustawowego składu rady) 
Jeśli nie myło wniosków do zmiany porzadku nie głosujemy! 
Co powinno znaleźć się w porzadku obrad; 
- -zmiany w porządku obrad 
- informacje i komunikaty przewodniczącego (rodzaj sprawozdania z czynności przewodniczącego w 
okresie między sesjami,) 
-rozpatrzenie projektów uchwał stanowisk, oswoadczeń, apeli (w tym z inicjatywy uchwałodawczej) 
- sprawozda burm 
- Interpel i zapyt 
- odp na int i zapyt 
- Przyjecia protokołu generalnie nie ma (protokół z poprzedniej sesji podpisuje protokolant i 
PRZEWODNICZĄCY, wczesniej moŜe wyłozyc do zapoznania się przez radnych i zebrać uwagi. 
Przewodniczacy uwzglednia lub nie zgłoszone uwagi. Jeśli uwaza, zenie jest zasadne uwzględnienie 
uwag, zgłasza to w punkcie”informacje i komunikaty” i prosi o przegłosowanie protokołu bez 
uwzględnienia wniosków) 
1. Burmistrz nie musi uczestniczyc w sesji 
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2. Radny swoja wypowiedz konkluduje 
3. Radny, który chce aby jego wypowiedz znalazła się w zapisie protokołu, przekazuje swoja 
wypowiedz na pismie protokolantowi.Integralna częścią protokołu jest nagranie całosci. 
4. Inicjatywa obywatelska ; wg szkoleniowca jest sprzeczna z reguła reprezentowania wyborców 
przez radnych 
5. 11 z inicjatywa podjecia uchwały (rozumiana jako inicjatywa uchwałodawcza ) nie wystepuje 
Burmistrz. Burmistrz/organ wykonawczy z zasady przygotowuje i przedkłada projekty uchwał 
6. Podczas głosowania nad uchwała (nie nad porzadkiem obrad) rada zwykła większością głosów 
głosuje wniosek formalny o „przesuniecie projektu uchwały do zaopiniowania w komisjach”. 
7. Udostępnianie komisjom dokumentów; Komisja za posrdenictwem przewodniczącego rady kieruje 
do organu wykonawczego wnioski o udostepnienie materiałów niezbędnych do realizacji planu pracy 
komisji w terminie nie mniejszym niŜ 3 dni przed lanowanym posiedzeniem,Komisje (poza rewizyjna) 
pracuja wyłącznie na kopiach. 
8. Interpelacje’ Biuro rady prowadzi rejestr interpelacji. Treść i odpowiedz sa publikowane w BIP 
9. Komisja rewizyjna; 
Tylko z radnych. Kontroluje z upowaŜnienia rady. Do kaŜdej czynności kontrolnej niebedne jest 
upowaŜnienie przewodniczącego rady zawierające m innymi; uszczegółowienie zakresu, wymienienie 
imiennie osób. Posiedzenie komisji nie jest toŜsame z kontrolnymi czynnościami. Kom rewizyjna 
pracuje wyłącznie na oryginałach dokumentów czyli posiedzenia MUSZą odbywac się w urzedzie i w 
godzinach pracy urzedników.  
16.Brak delegacji dla rady do podejmowania uchwał w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych 
17. ad przepisów koncowych do statutu; Kto wnioskuje o zmiane, kto opiniuje, na ile prze sesja 
wykladany. Ew moŜna zawrzeć zapisy, ze komisje zajmuja stanowiska iew konsultacje mieszkańców. 
Np.; proponowane zmiany przedstawia się komisjom, wpływaja z powrotem do k. stat. 

 

 

 


