
            PROTOKÓŁ 

z 4 posiedzenia Doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta 
Podkowa Leśna w dniu 05.10.2016 roku. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół 

Samorządowych ul. Jana Pawła II 20. 

Przewodniczący komisji Jarosław Kubicki otworzył posiedzenie,  stwierdził kworum 

(obecni radni: Jarosław Kubicki, Marcin Kaliński, Renata Gabryszuk, Grzegorz Smoliński), 

powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia, wnosząc jednocześnie 

o zdjęcie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia (19.09.2016 

r.). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 

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

2.  Sprawy różne. 

3.  Wolne wnioski. 

 
Wstępnie ustalono kolejny termin posiedzenia komisji na dzień 12.10.2016 r. 

 
Ad. 1) 
Prace nad projektem części  nowego Statutu Miasta "Tryb i organizacja pracy Rady Miasta", 

kontynuowano  § 13. 

Przewodniczący Kubicki  odczytywał kolejne propozycje zapisów. 

 

Wątpliwości i dyskusję wywołały zapisy dotyczące "kworum" podczas Sesji Rady Miasta, 

m.in.: czy można rozpocząć Sesję bez kworum?  czy po przerwaniu Sesji z powodu braku 

kworum (opuszczenie sali przez część radnych) mogą równolegle odbywać się 2 sesje: 

jedna przerwana, a druga zwołana w trybie  nadzwyczajnym ? 

Przewodniczący Kubicki zaproponował, aby członkowie komisji przemyśleli wszystkie 

kwestie dotyczące "kworum"  i wniósł o kontynuowanie procedowania tej części § 13 

projektu na następnym posiedzeniu komisji. Wniosek przewodniczącego został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

W dalszej części komisja podjęła prace nad zapisami § 14 projektu. 

Wprowadzono zmiany w treści ust. 3. 

Szczegółowo przedyskutowano ust. 4 dotyczący zmiany porządku obrad Sesji (zdjęcie, 

wprowadzenie punktów). Dyskusja dotyczyła też sytuacji, w której radny zgłosił wniosek o 

zmianę porządku obrad przed Sesją, natomiast na Sesji jest nieobecny – czy 

Przewodniczący Rady jest zobligowany do procedowania tego wniosku ? 

 

Po burzliwej dyskusji radni zdecydowali jednogłośnie : 

1. punkt 4.3. - częściowo wykreślono i częściowo zmieniono zapis, 

2. punkt 4.5. - zmieniono zapis "sprawozdanie Burmistrza" na "informacja Burmistrza", 

    ponieważ uznano, że Rada nie może zobowiązać Burmistrza do składania sprawozdań 

    innych niż przewidziane w ustawach, 

3.punkt 4.5.5 – wykreślono "odpowiedź Burmistrza na interpelacje radnych", ponieważ 



   uznano, że każda interpelacja winna zawierać wskazanie sposobu udzielenia odpowiedzi, 

4. punkt 4.3. i 4.4. (obecny Statut § 18 )  - zdecydowano o przekazaniu zapisów do oceny 

    obsługi prawnej. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli, że § 11 projektu jest do przerobienia. Radni Renata 
Gabryszuk i Jarosław Kubicki zobowiązali się do opracowania nowej wersji zapisów. 

 

 
Ad. 2.) 
Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 3.) 
Wolnych wniosków nie było. 

 

 

Protokołował: Jarosław Kubicki 

 

 

Zał.: 

- wersja robocza § 13 i § 14 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


