
PROTOKÓŁ 

Posiedzenie Doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna w dniu 24 stycznia 

2017 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 (galeria Kasyno), g. 18:30. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku. 

4. Tryb pracy i organizacja wewnętrzna Rady – dalszy ciąg dyskusji. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

Przewodniczący otworzył VIII posiedzenie Komisji (obecni radni: Jarosław Kubicki, Grzegorz Smoliński, 

Marcin Kaliński, Olga Jarco, Renata Gabryszuk). Przedstawił porządek obrad. 

Ad. 1) 

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji z dnia: 9.12.2016 i 9.01.2017 r. 

Przewodniczący na prośbę radnej Renaty Gabryszuk odczytał projekt protokołu z dnia 9.12.2016 r. 

W wyniku głosowania projekt został przyjęty stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się. 

Protokół z dnia 9.01.2017 r. W wyniku głosowania projekt został przyjęty stosunkiem głosów 2 za, 

0 przeciw, 3 wstrzymujące się. 

Ad. 2) 

Plan pracy Komisji na 2017 rok został przyjęty bez uwag. Za przyjęciem i przekazaniem Radzie Miasta 

planu pracy było 5 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad. 3) 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za rok 2016 i zgodzili się na przekazanie 

dokumentu Radzie Miasta stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad. 4) 

Obrady Komisji rozpoczął §21 Rozdziału 2 regulaminu Tryb pracy i organizacja wewnętrzna Rady 

dotyczący interpelacji i zapytań radnych. Radna Renata Gabryszuk nawiązała w tym punkcie do 

obowiązującego Statutu Miasta w §47 i proponuje o pozostawienie możliwości złożenia interpretacji 

zarówno do burmistrza jak i kierownika jednostki organizacyjnej miasta i urzędu miasta.  

W punktach dotyczących protokołu poruszono kwestię nagrań jako ważnego dokumentu. Ustalono, 

że nagranie może być powszechnie dostępne w drodze informacji publicznej i przez określony czas 

przechowywane w biurze rady. 

W drodze głosowania przyjęto dyskutowane na VII posiedzeniu zapisy §20 – 22. Wynik głosowania: 5 

za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

W §23 wykreślono zapis i zastąpiono brzmieniem: Tryb wyboru i odwołania oraz zadania 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (zgodnie z 



§19 u.s.g.). Dalej radni przeszli do omawiania kwestii związanych z pracą Przewodniczącego Rady 

Miasta. Radny Grzegorz Smoliński, z racji swojej funkcji, zgłosił się do przedstawienia konkretnych 

zapisów na ten temat. Zatem postanowiono dany ustęp spisać na nowo w ten sposób aby nie 

powielać przepisów ustawy, a jednocześnie uszczegółowić niektóre działania Przewodniczącego.  

W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad pismem informacyjnym dotyczącym analizy 

statutów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (załącznik nr 1) na temat najczęstszych naruszeń, 

do których dochodzi przy uchwalaniu statutów. 

W §24 skończono obrady Komisji (Radni i kluby radnych). 

Ad. 5) 

Brak 

Ad. 6) 

Brak 

Zamknięto posiedzenie. 

 

Protokołowała: Olga Jarco 


