
 
                              Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego w dniu  12-02-2020 r. o godz. 9 tej.

Obecni na posiedzeniu w/g listy obecności.
W posiedzeniu udział wzięli Sekretarz Urzędu P. Sylwia Piątkowska,  Radca Prawny 
P. Tomasz Głębocki,Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Dalszy ciąg prac nad zmianami w statucie.

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

Ad 2/ Protokół przyjęto..

Ad 3/Komisja dokonała analizy poprawek  zgłoszonych przez radnych do projektu 
uchwały w sprawie zmian w statucie gminy na sesji w dniu 11-02-2019.

Poprawki :

1.- W § 8 ust 10 należy wykreślić słowa: „ na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale.” 
Komisja uwzględniła poprawkę.
      § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie :  Kluby mogą przedstawić swoje 
stanowisko na sesji rady miejskiej wyłącznie przez swoich 
przedstawicieli.

2.-Wykreślenie w całości § 9
 § 9 Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami w 
szczególności  poprzez:
1) informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy;
2) stosownie do potrzeb i możliwości:
a) konsultowanie materiałów, spraw i projektów uchwał rady,
b) upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć rady,
c) przyjmowanie postulatów mieszkańców.
Komisja uwzględniła poprawkę.
Uchyla się § 9

3.Wykreślenie § 11



§ 11  1. Radni delegowani na wyjazdy zagraniczne mają obowiązek składania
pisemnego sprawozdania merytorycznego przewodniczącemu rady w 
terminie do 14 dni po powrocie z wyjazdu.
2. Sprawozdanie jest dostępne w biurze rady o czym   przewodniczący 
informuje radę na najbliższej sesji.
Komisja uwzględniła poprawkę.
Uchyla się § 11

4.Wykreślenie § 13
                   § 13 1. W związku z wykonywaniem mandatu, radny otrzymuje z 
budżetu gminy diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.
2. Szczegółowe zasady i sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 
1 określa rada  miejska.
Komisja uwzględniła poprawkę.

Uchyla się §13

5.-Skreślenie w § 17 ust. 1 pkt 5
                              
Jest                                               § 17  

1. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów   inicjatywa  uchwałodawcza  
przysługuje:
1) każdemu radnemu;
2) komisjom rady;
3) klubom radnych;
4) burmistrzowi;
5) grupie mieszkańców  w  liczbie co  najmniej 200 osób  posiadających  
czynne  prawo wyborcze.

w § 17     ust.     1     pkt     5     otrzymuje brzmienie: /uchwała z 9-10-2018/  

„  5)     grupie mieszkańców w     liczbie określonej w     ustawie;  ”  

Komisja odrzuciła poprawkę. Poprawkę należy głosować

6.-w §22 ust 5 pkt 1 na leży dopisać „poprzez publikację na stronie bip
Gminy Kłobuck”

Jest - 1) informuje mieszkańców  gminy;



Komisja odrzuciła poprawkę. Poprawkę należy głosować

7.-skreślenie w § 29 ust. 1 pkt 5 i 7

             Jest                   § 29

1. W ciągu całej sesji przewodniczący udziela głosu radnym w sprawie 
wniosków o charakterze formalnym, dotyczących w szczególności:
1) stwierdzenia kworum;
2) zakończenia dyskusji;
3) zamknięcia listy mówców;
4) przeprowadzenia głosowania;
5) przeliczenia głosów;
6) przerwy w obradach lub przerwania sesji;

7) ograniczenia czasu przemówień w toku dyskusji;

Komisja  poprawkę przyjęła odnośnie pkt 5

Pkt  5  otrzymuje  brzmienie: odesłanie  projektu  uchwały  do
projektodawcy lub komisji połączone z zakończeniem dyskusji  nad
tym projektem.”

 uchyla się pkt 7

8.-§ 29 ust.3  „O   wniosku  formalnym rozstrzyga  rada w głosowaniu”  

  Jest 3. O   wniosku  formalnym rozstrzyga  rada po wysłuchaniu  
wnioskodawcy.  

 Komisja nie uwzględniła poprawki.

§29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:O   wniosku  formalnym rozstrzyga  rada 

9.-Zmienić stylistykę zdania §30 ust. 2a

Jest „2a. Zgłoszenie wniosku o wypowiedź „ad vocem” uprawnia 
wnioskującego do zabrania głosu poza kolejnością, jednakże 
wyłącznie w przypadku, gdy chodzi o ustosunkowanie się do 
wypowiedzi bezpośredniego przedmówcy. Wypowiedź „ad vocem” 



nie może trwać dłużej niż jedną minutę.

Komisja uwzględniła poprawkę

ust. 2a otrzymuje brzmienie:  Zgłoszenie wniosku o wypowiedź „ad 
vocem” uprawnia wnioskującego do zabrania głosu poza 
kolejnością. Wypowiedź „ad vocem” nie może trwać dłużej niż 
jedną minutę.

10.-           Wykreślenie § 37

„§     37.     W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad z     własnej  
inicjatywy albo na wniosek radnego lub grupy radnych może zarządzić
reasumpcję głosowania w     szczególności, gdy istnieją wątpliwości co do  
prawidłowości przeprowadzonego głosowania.”

 Komisja nie uwzględniła poprawki. -poprawkę głosować

11.                   § 38 ust.1 dopisać „zatwierdzając regulaminy komisji

 Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę głosować

Jest     „1. Na drugiej  sesji  po wyborach,  rada określa liczbę i nazwę
stałych komisji rady wskazując przedmiot ich działania.”;

12.                W § 38 ust 2 zamienić słowo „każdej na stałych”

Jest -2. Najpóźniej  na  trzeciej sesji  po wyborach  rada  podejmuje uchwały 
określające  składy osobowe  każdej  komisji.

 Komisja nie uwzględniła poprawki. -poprawkę głosować.

13. par. 38 ust. 3-4 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu

Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę należy głosować

Jest  -3. Na pierwszym posiedzeniu komisji  zwołanym  przez 



przewodniczącego  rady miejskiej, komisja wybiera  ze swojego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
składu komisji.

4. Przewodniczący komisji rozpoczyna   pełnienie  swoich  obowiązków  z  
chwilą wyboru przez  komisję.

Ust 3 i 4 otrzymują brzmienie:

ust 3. Na pierwszym posiedzeniu komisji stałych  zwołanym  przez 
przewodniczącego  rady miejskiej, komisje wybierają  ze swojego grona 
przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
składu komisji.

Ust. 4 Przewodniczący komisji o których mowa w ust, 3 rozpoczyna   
pełnienie  swoich  obowiązków  z  chwilą wyboru przez  komisję

 

Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę należy głosować

14.              W § 39   skreślić lub zmienić ust. 3

Jest    

3.Zmiany na stanowiskach przewodniczących i wiceprzewodniczących 
komisji mogą na wniosek innych członków komisji zostać dokonane w trybie 
określonym  § 38  ust. 3.

par. 38 ust. 3. Na pierwszym posiedzeniu komisji  zwołanym  przez 
przewodniczącego  rady miejskiej, komisja wybiera  ze swojego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu 
komisji. 
Ust. 3 otrzymuje brzmienie
3.Zmiany przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji mogą 
na wniosek  członków danej komisji zostać dokonane w trybie 
określonym  § 38  ust. 3.

Komisja zmieniła zapis. Poprawkę należy głosować 

par. 48 ust. 1 – nie było zmiany. 



 15.   Wykreślenie par. 48 ust. 2  
jest 
 2. Przewodniczącego komisji  rewizyjnej  wybiera  rada  spośród  członków  
komisji.
Przegłosowano na sesji. Poprawka została odrzucona

16.  par 53a ust. 3 -przegłosowano. Poprawka została odrzucona
       
17.  par. 53c pozostawić w dotychczasowym brzmieniu –
Poprawka niezasadna  .                             
Komisja proponuje nowe brzmienie ust.2 zamieniając słowo zastępcy na 
wiceprzewodniczący.
Ust.2 Podczas pierwszego posiedzenia komisji dokonuje się wyboru 
wiceprzewodniczącego komisji.

18. par. 59 ust. 1 zmienić zapis    
Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę należy głosować  .

Przewodniczący Komisji Statutowej

Janusz Soluch                    


