
PROTOKÓŁ 

posiedzenie Doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna w dniu 

12 października 2016 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 

(sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

3. Sprawy różne. 

4. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kubicki otworzył V posiedzenie Doraźnej Komisji do opracowania 

Statutu Miasta Podkowa Leśna, następnie odczytał zaplanowany porządek posiedzenia. Obecni na 

posiedzeniu radni: Jarosław Kubicki, Grzegorz Smoliński, Olga Jarco, Marcin Kaliński, Renata Gabryszuk. 

Przewodniczący poprosił o zmianę porządku obrad i punkt przyjęcie protokołów z poprzednich 

posiedzeń Komisji został omawiany jako pierwszy. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

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

3. Sprawy różne. 

4. Wolne wnioski. 

Ad.1) 

Przyjęta przez protokolanta Marcina Kalińskiego formuła przewiduje umieszczenie wraz z protokołem 

załącznika ze stanem prac na moment zakończenia obrad. Uznano, że taka forma będzie 

najczytelniejsza dla mieszkańców. 

Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie projektu protokołu z dnia 19 września 2016 r. 

Wynik głosowania: 5 za. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

Ad.2) 

Dyskusje rozpoczęto od §15 pn. „obrady” dokumentu „Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady 

Miasta Podkowa Leśna”. 

Radni dyskutowali o zmianie punktu 1 §15 tj. „Przewodniczący prowadzi obrady według porządku 

obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach może, 

wobec braku sprzeciwu, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.” 

 Wobec braku jednomyślności w dyskusji Przewodniczący postawił wniosek o głosowanie nad 

usunięciem części zapisu tego punktu. 

Punkt 1 po zmianach: „Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad, otwierając 

i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.” Wynik głosowania: 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących 

się. 



Wniosek został przyjęty. 

Część kolejnych punktów zostało zmodyfikowanych zgodnie z dokumentem „Regulamin Rady Miasta 

Podkowa Leśna”, który wypracowała Doraźna Komisja Rady Dla Opracowania Projektu Zmian 

w Statucie Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.  

Radna Renata Gabryszuk postawiła wniosek o zmianę zapisu punktu dotyczącego ograniczenia 

czasu wypowiedzi. Punkt w nowym brzmieniu: “Przewodniczący może ograniczyć czas trwania 

wypowiedzi” został przyjęty w głosowaniu (4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Zakończono dyskusję nad § 15.  

Komisja rozpoczęła prace nad § 16 „wnioski formalne”. Radny Jarosław Kubicki sprzeciwił się 

obecności w katalogu wniosków formalnych wniosku dotyczącego „głosowania bez dyskusji”. 

Przewodniczący poddał podpunkt 10 p. 1 pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 4 za, 1 wstrzymał się. Wniosek został przyjęty. 

Ad.3) 

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 24.10.2016 r. 

Ad. 4) 

Brak wolnych wniosków. 

Załącznik: 

- wersja robocza statutu do § 16   

 

Protokołowała 

Olga Jarco 


