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Protokół z posiedzenia Doraźnej Komisji do opracowania Statutu 

Miasta Podkowa Leśna z dn. 19-09-2016r. 

 

Komisja zebrała się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20, w następującym składzie: 

Jarosław Kubicki- przewodniczący Komisji, Renata Gabryszuk, Małgorzata Horban, Olga Jarco, Marcin 

Kaliński, Grzegorz Smoliński. Nieobecna była radna Małgorzata Janus. 

 

Zaplanowany porządek obrad został zrealizowany bez zmian. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kubicki otworzył posiedzenie o godz. 18:40. Stwierdził quorum i 

rozpoczął obrady. 

 

1. Tryb pracy i organizacja wewnętrzna Rady- dyskusja 

 

Przewodniczący podziękował radnemu Smolińskiemu za przygotowanie materiału dot. 

omawianego obszaru i poprosił o wprowadzenie zebranych. Radny Smoliński przedstawił 

założenia, jakie zawarł w projekcie dokumentu, który przewidział jako załącznik do przyszłego 

Statutu. Radna Gabryszuk zaproponowała, aby odczytywać treść załącznika w blokach i te 

odczytane części omawiać. 

Odczytane i omówione zostały niepełne III rozdziały materiału. W części punktów Komisja 

zamierza wrócić do dalszego procedowania kształtu dokumentu. Zostały one wyróżnione w 

opracowywanej części. Obecna postać znajduje się w załączniku do niniejszego Protokołu. 

O godz 21:27 posiedzenie musiała opuścić radna Olga Jarco. Jednakże w tym punkcie 

porządku obrad nie uczestniczyła jedynie w dyskusji o możliwości wprowadzenia do Statutu 

punktu o obecności burmistrza na sesjach. Dyskutowano w jakiej formie zapisać, aby jego lub 

jego reprezentanta obecność była dla Rady Miasta oczywista, a z jego punktu widzenia 

pożądana. 

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 30 czerwca 2016r. 

 

Przewodniczący zapytał o to czy radni zapoznali się z projektem protokołu oraz czy nie 

zgłaszają uwag. Wobec ich braku zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty 4 głosami za 

przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

3. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Kubicki poprosił o to, aby protokoły były możliwie zwięzłe. 

Radna Gabryszuk zaproponowała, aby powstał plan dalszej pracy Komisji. Po krótkiej dyskusji 

ustalono, że przygotuje ona projekt takiego dokumentu. 

 

4.  Wolne wnioski. 

 

Obecni na sali mieszkańcy zaproponowali, aby  już przedyskutowane przez Komisję części 
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opracowywanego Statutu były poddawane pod ocenę prawną. Po krótkiej dyskusji 

ostatecznie na tym etapie nie zgodził się z tym przewodniczący Kubicki, ponieważ stwierdził iż 

opracowywane części będą jeszcze zmieniane, gdy będzie tego wymagać nawiązanie do nich 

w innych obszarach. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 22:00. 

 

 

Protokołował: Marcin Kaliński 


