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Dotyczy:  zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej 

Oddział LOP nie zgadza się z wprowadzeniem zmian do Statutu, ponieważ  prowadzą do ograniczenia swobody 

wypowiedzi, a przewodniczący sesji/komisji będzie mógł prowadzić obrady zgodnie z proponowanym w 

Statucie trybem według uznania. 

Obecnie tryb prowadzenia sesji/komisji zapisany w Statucie już ogranicza mieszkańcom  możliwość 

swobodnego wypowiadania się i w związku z tym wymaga natychmiastowej zmiany – złagodzenia.  Należy 

umożliwić  obywatelowi/mieszkańcowi uczestniczenie na równych prawach w pracach dot.  warunków życia w 

mieście, a nie ograniczać swobody jego wypowiedzi. 

Proponowany przez nas  tryb obrad powinien wyglądać następująco: 

1. zabiera głos osoba, która referuje temat, 

2. przewodniczący komisji przedstawia stanowisko komisji, 

3. poszczególni Radni przedstawiają swoje stanowisko (jeśli wyrażą taka wolę), 

4. przedstawiciele Stowarzyszeń przedstawiają stanowisko swojego Stowarzyszenia, 

5. przewodniczący ogłasza dyskusję, określa czas wystąpień - radni i mieszkańcy mają w tym przypadku 

jednakowe prawa,  

6. radni przystępują do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. 

Obecna praktyka jest inna i prowadzi do konfliktów. Jeśli ktoś z radnych, urzędników lub mieszkańców czuje się 

obrażony może wystąpić do sądu w celu uzyskania przeprosin i rekompensaty (zgodnie  m.in. z Art. 212 par. 1 

który stanowi: "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej 

lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega 

grzywnie albo karze ograniczenia wolności".). Rada Miasta nie ma prawa zastępować sądu.  

W przypadku zakłóceń posiedzenia, przewodniczący może przerwać posiedzenie w celu „ostudzenia” nastrojów 

lub wezwać służby porządkowe.  

Przewodniczący nie ma możliwości usunięcia radnego/mieszkańca z posiedzenia sesji/komisji ze względu na 

przepisy ustawy - w ten sposób można by usuwać z sali wszystkie osoby mające odmienne zdanie, krytykujące 

Urząd Miasta itp.  
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