
Projekt                                        
                                         Protokół Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego w dniu 27-03-2019 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontynuacja prac nad zmianami Statutu Gminy Kłobuck.

 Ad 1/ Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Janusz Soluch. Zmian w porządku 
obrad nie było.

Ad 2/ Protokół przyjęto bez uwag.

Ad 3/ Propozycje zmian

W § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Na drugiej  sesji  po wyborach, rada  określa  liczbę  i  nazwy  stałych komisji  rady  
wskazując przedmiot  ich  działania. 

Ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Najpóźniej  na  trzeciej sesji  po wyborach  rada  podejmuje uchwały określające  składy 
osobowe  każdej  komisji, oraz wybiera przewodniczących tych komisji.

Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Na pierwszym posiedzeniu komisji  zwołanym  przez przewodniczącego  komisji, komisja
wybiera  ze swojego grona  wiceprzewodniczącego komisji w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

Ust. 4 skreśla się.

Dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 
Komisje doraźne powoływane są są na okres przejściowy do realizacji zadań zleconych 
przez radę. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do którego 
została powołana, lub w terminie określonym w uchwale o jej powołaniu.

W § 42 dodaje się ust. 2 a o brzmieniu: 
Przewodniczący komisji zawiadamia o posiedzeniu komisji Burmistrza, oraz osoby 
kompetentne w tematach obrad komisji.



Ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa składu 
komisji, a wszyscy członkowie komisji byli powiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia
drogą elektroniczną.

Ust. 4 otrzymuje brzmienie:  Posiedzenia  komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na 
kwartał.

Dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

1) Komisje mogą również obradować na posiedzeniach wspólnych. Posiedzenie wspólne 
komisji zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 
przewodniczącego stałej komisji. Posiedzeniem wspólnym, kieruje jeden z 
przewodniczących komisji, wskazany przez przewodniczącego rady. W razie nieobecności
tych osób, posiedzenie prowadzi radny wskazany przez przewodniczącego rady.

2) Jeżeli sprawy rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu wymagają oddzielnego 
stanowiska określonych komisji, komisje te przeprowadzają oddzielne głosowanie.

3) Do posiedzeń wspólnych komisji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące 
posiedzeń komisji.

W § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
Komisje przedkładają do zatwierdzenia radzie roczne plany pracy  nie  później  niż do 
końca stycznia.
      

Następne posiedzenie w dniu 05.04.2019r. godz 10 w biurze rady miejskiej.
Na powyższym posiedzenie zakończono.           
  

Przewodniczący Komisji 
Janusz Soluch        



            L I S T A    O B E C N O Ś C I    
                                                       NA  POSIEDZENIU 
                                                  KOMISJI STATUTOWEJ
                                                odbytej w dniu 27.03.2019r.

Lp Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1 Batóg Józef członek obecny

2 Soluch Janusz Przewodniczący komisji obecny

3 Ziętal Barbara członek obecna

                       


