
                                        Protokół Nr 1/2019
                                                 z posiedzenia Komisji Statutowej 
                                                     odbytego w dniu 15-02-2019 r. 

Obecni na posiedzeniu w/g listy obecności.

W posiedzeniu udział wzięła Sekretarz Urzędu P. Sylwia Piątkowska

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia zmiany w porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego Komisji Statutowej.
3. Omówienie trybu prac nad zmianami do Statutu Gminy.

  
 Ad 1/ 
Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Batóg. Zmian w porządku obrad 
nie było.

Ad 2/ 
Na Przewodniczącego Komisji Statutowej wybrano jednomyślnie Janusza Solucha.

Ad 3/ 
Prace nad zmianami należy podjąć od dzisiejszego posiedzenia. Propozycje zmian na 
piśmie Przewodniczący przedłoży Radcy Prawnemu do ewentualnej akceptacji lub 
propozycji poprawek. Protokół z propozycjami zmian należy umieścić na BIP- ie.

Propozycje zmian luty 2019



                                                              Uchwała Nr .......................
                                                           Rady Miejskiej w Kłobucku
                                                                   z dnia ................r.

                                    w  sprawie zmian w  Statucie Gminy Kłobuck 

         Na  podstawie  art. 3  ust.  1, art. 18  ust. 2  pkt 1  i  art. 22  ust.  1  i 2  ustawy  z  dnia  
8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2016 r.  poz. 446  z  późn. zm.)

                               Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kłobuck uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku 
Nr 291/XXX/2017 z dnia 21.03.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1841), oraz uchwałą Nr 
480/XLVI/2018 z dnia 9 października 2018 r. ( Dz. U. Woj. Śl.  poz. 6302) 
wprowadza się następujące zmiany:

      1) Skreśla się § 7.

      2) W §  16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
             4)przyjmowanie  skarg, wniosków i petycji  kierowanych  do  rady.

3) W § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
              Projekty uchwał  zgłasza  się  do przewodniczącego rady, na  co najmniej 10 dni     
              przed terminem  sesji, z  zastrzeżeniem  przepisów  szczególnych ustawy.    
              pkt 7 otrzymuje brzmienie:
              Do czasu poddania projektu uchwały pod głosowanie, każdemu z radnych        
              przysługuje prawo zgłoszenia  poprawek w formie pisemnej do projektu tej    
              uchwały. W razie  zgłoszenia więcej  niż jednej  poprawki, zgłoszone  poprawki  
              głosuje  się  według kolejności ich  zgłoszenia, z tym że  w pierwszej kolejności  
              należy  głosować  te  poprawki, których  uwzględnienie  lub  odrzucenie    
              rozstrzyga  o  innych  poprawkach.  
        4)  § 22  otrzymuje brzmienie:
             1.Zwołując sesję rady miejskiej przewodniczący przekazuje drogą elektroniczną    
                radnym i burmistrzowi najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad       
                zawiadomienie, w  którym wyznacza miejsce i termin sesji.
              2. Do zawiadomienia załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
              3. Porządek obrad sesji zawiera :
                  1) zmiany w porządku obrad;
                  2) informacje  Burmistrza Kłobucka   o  bieżących  sprawach   gminy; 
                  3) zapytania do zaproszonych gości;
                  4) zapytania  i wolne wnioski mieszkańców;
                  5) informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach;



                 6) głosowanie nad projektami uchwał;
                 7) wolne  wnioski  i  oświadczenia.
               4.Do sesji  zwoływanej w trybie art. 20 ust. 3  ustawy  oraz  do  sesji uroczystej   
                  nie stosuje się przepisów ust. 1, 2 , 3, 4 i 5.
               5. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji, przewodniczący rady  miejskiej:
                   1) informuje mieszkańców  gminy;
                   2) zawiadamia zamieszkałych  na terenie gminy   radnych Sejmiku, radnych
                       Rady Powiatu, oraz parlamentarzystów posiadających swoje biura    
                       poselskie  na terenie gminy.

               W § 23 skreśla się ust. 5

Na powyższym prace zakończono. Następne posiedzeni odbędzie się 27-02-2019 /środa/ 
o godz. 9 tej w biurze Przewodniczącego Rady.
                   
    
   
Protokół sporządził                                                                                                                       
                                                                                                                 Przewodniczący     
Janusz Soluch
                                                                                                                   Janusz Soluch


