
 
                              Protokół Nr 12/2019 

z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego w dniu  7-01-2020 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 ponownie dokonała analizy poprawek  zgłoszonych przez radnych do 

projektu uchwały w sprawie zmian w statucie gminy na sesji w dniu 12-11-2019. 

 

                          Tokarz Aleksander -§ 30 ust. 4 pozostawić bez zmian 

Komisja wprowadziła poprawkę do nowego przedłożenia projektu uchwały. 

 

                                 § 38 ust 2 i 3 pozostawić bez zmian 

Komisja wprowadziła poprawkę do nowego przedłożenia projektu uchwały. 

 

                                § 52 ust. 4 i 5 pozostawić bez zmian 

Komisja nie uwzględniła poprawki ze względu na nowe opracowanie zawarte w § 

52a  Jeśli poprawka w głosowaniu zostanie pozytywnie przegłosowana traci sens § 

52a, który jest sprecyzowany bardziej szczegółowo, a mianowicie: 

po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu: 

„§ 52a. 1. W terminie 14 dni od zakończenia kontroli kontrolujący 
sporządzają i podpisują protokół kontroli, który przewodniczący 
zespołu przekazuje w terminie 3 dni od daty jego podpisania 
przewodniczącemu komisji rewizyjnej oraz kierownikom kontrolowanej 
jednostki. 
2. Kierownik kontrolowanej jednostki może w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania protokołu złożyć na ręce przewodniczącego komisji 
rewizyjnej umotywowane zastrzeżenia lub uwagi dotyczące przebiegu 
lub ustaleń kontroli. 
3. Kontrolę kończy omówienie wyników kontroli i opracowanie projektu 
zaleceń 

pokontrolnych i przedstawienie ich na najbliższej sesji rady. 



4. Przewodniczący rady na wniosek przewodniczącego komisji 
rewizyjnej wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rady punkt 
obejmujący przedstawienie przez komisję rewizyjną projektu zaleceń 
pokontrolnych i skierowanie ich do wykonania po uprzednim 
zatwierdzeniu 

przez radę. 
5. Zalecenia pokontrolne przekazuje się kierownikowi jednostki oraz 
burmistrzowi. 
6. W terminie do 3 miesięcy od otrzymania zaleceń kierownik 
kontrolowanej jednostki przedkłada radzie informację z wykonania 
zaleceń pokontrolnych. Rada może zlecić komisji rewizyjnej 
przeprowadzenie kontroli sprawdzającej, w szczególności w razie 
wątpliwości co do wykonania zaleceń pokontrolnych.”; 

 

Poprawkę o treści: w § 52 ust 4 i 5 pozostawić bez zmian. Poprawkę należy 

głosować. Przegłosowanie poprawki spowoduje, że par 52a straci sens. 
 

                               zmodyfikować ust 2 pkt„/domniemanie komisji pkt 4/ 

wzywania i protokolarnego   wysłuchania związanych ze sprawą osób”  

Zmiana tekstu pkt 4 spowoduje wykreślenie jego uchylenia przez komisję. 

-głosować poprawkę o treści-  § 52 ust. 2 pkt 4 otrzymuje  brzmienie: wzywania  i  

protokolarnego wysłuchania związanych ze sprawą  osób 

  

                     Gosławska Danuta – w § 18 ust. 2 dopisać słowo „ stałe „ komisje. 

Komisja wprowadziła poprawkę do nowego przedłożenia projektu uchwały. 

 

                                  § 42  ust. 4 wprowadzić słowo „ stałych „ komisji. 

Komisja nie uwzględniła poprawki.  W § 53c ust 3 jest zapis:Posiedzenia komisji 

odbywają się w miarę potrzeb. 

Poprawkę o treści w § 42 ust 4 wprowadzić słowo stałych komisji. Poprawkę należy 

głosować 

  

                                          § 38  pozostawić bez zmian 

Komisja wprowadziła poprawkę do nowego przedłożenia projektu uchwały. 

 

                               wprowadzić vacatio legis dla § 48 pkt 1 do nowej kadencji. 

Komisja nie uwzględniła poprawki, gdyż nie zachodzi taka potrzeba. 

 

                                Dominik Witold -§ 30 ust 2b wykreślić słowo radnych 

Komisja uwzględniła poprawkę. 

 

                             ust 2 a słowo jedną minutę zmienić na dwie minuty  

Komisja nie uwzględniła poprawki Poprawkę o treści  w § 30 ust. 2a słowo jedną 

minutę zmienić na dwie minuty. Poprawkę należy głosować. 



                      

                             § 42 skreślić ust 5 

Komisja nie uwzględniła poprawki Poprawkę o treści: w § 42 wykreślić ust 5  należy 

głosować. 

 

           § 34 pozostawić  

§34 został skreślony uchwałą   z 9-10-2018 r. 
                              

                            § 34a powinien być 34b a 34a z każdej sesji biuro rady   

                              sporządza protokół wraz z imiennym głosowaniem radnych. 

                             Ust. 2 w ramach opisu z przebiegu obrad protokół wskazuje   

                              kto w jakiej kolejności zabierał głos z podaniem czasu   

                             wystąpień zgodnie z zarejestrowanym przebiegiem obrad. 

                              Pkt 3 protokół nie podlega przyjęciu przez radę.  

 

Komisja nie uwzględniła poprawki gdyż dodała § 37a  

po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu: 

  „§ 37a. Z każdej sesji tworzy się protokół zawierający imienne wykazy 

głosowań oraz  informacje i załączniki wymagane przepisami niniejszego 

statutu.” (§ 24 ust 4, § 28 ust 4, par 31 ust 2, § 36 ust 1) 

Poprawkę o treści- w § 34a ust. 2 wprowadzić zapis o brzmieniu: w ramach opisu z 

przebiegu obrad protokół wskazuje kto w jakiej kolejności zabierał głos z 

podaniem czasu  wystąpień zgodnie z zarejestrowanym przebiegiem obrad. 

 Protokół nie podlega przyjęciu przez radę. Należy głosować 

 

                             Komisja rewizyjna też powinna wybierać swojego             

                             przewodniczącego a nie rada. 

Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę o treści : w § 48 ust 2- 

przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród członków komisji -należy 

głosować. 

 

          Gosławska Danuta § 22 wstawić punkt gdzie radni mogą składać zapytania 

Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę o treści w § 22 wstawić punkt  

zapytania radnych. Poprawkę należy głosować 

 

 Tokarz Aleksander  -pismo do Rady miejskiej z dnia 7-05-2019 po piątym 

posiedzeniu komisji. V protokół z dnia 9-04-2019 nie był ostateczną wersją projektu 

uchwały. Niemniej jednak w projekcie uchwały nie uwzględniono: 

                 W § 53a nie dodawać ust. 3 w brzmieniu:przewodniczącego komisji 

wybiera rada spośród członków komisji. 

Komisja nie uwzględniła poprawki. Poprawkę o treści: w § 53a nie dodawać ust. 3 w 

brzmieniu: przewodniczącego komisji wybiera rada spośród członków komisji. 



Poprawkę należy głosować. 

    W § 53b ust.1 otrzymuje brzmienie: Skargi wnioski oraz 

petycje przewodniczący rady przekazuje komisji niezwłocznie po ich wpływie. 

Na wniosek przewodniczącego komisji zapewnia pomoc prawną. 

Komisja nie uwzględniła poprawki.  Przewodniczący rady nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń radcą prawnym urzędu. Należy poprawkę uznać za  niezasadną. 

Pozostałe propozycje poprawek radnego Tokarza Aleksandra złożone na piśmie do 

Rady Miejskiej komisja uwzględniła w nowym przedłożeniu 

 

Ponadto komisja proponuje dodatkowe zmiany: 

W § 29  ust 1 dodać pkt 8 o brzmieniu: 

odesłanie projektu uchwały do projektodawcy lub komisji połączone  z 

zakończeniem dyskusji nad tym projektem. 

W § 30 ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

Liczbę dopuszczalnych w ramach danego punktu porządku obrad wypowiedzi 

„ad vocem” ogranicza się do 2.”; 

 

W § 53c ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji  może zwołać 

posiedzenie komisji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 (tryb 

pilny). 

 
Komisja opracowała nowe przedłożenie projektu UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W 

KŁOBUCKU  w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck jako załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji  

        Janusz Soluch   
 


