
                                                                                                                Kłobuck, dnia  18.02.2020r.

RM. 0012.5. 009. 2020  

                                                             Protokół Nr  9/2020
                                                                 z posiedzenia 
                                                 Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji
                                                                  odbytej  
                                                      w  dniu  18 lutego 2020r.
            
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie  posiedzenia.
2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  Nr 8/2019  z  dnia  13.08.2019r.  
/projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  
bip.gminaklobuck.pl/
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Ad.1. 
Otwarcie  posiedzenia.

         W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny A. Tokarz udział wzięli członkowie 
Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący  A. Tokarz o godz. 14;00 otworzył posiedzenie, powitał członków 
Komisji. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 
członków. Zgodnie  z   zapisem § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie komisji 
jest prawomocne. 

Ad.2. 
Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz odczytał porządek posiedzenia.
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3. 
Przyjęcie  protokołu  Nr 8/2019  z  dnia  13.08.2019r.  

      Komisja  jednogłośnie przyjęła protokół Nr 8/2019 z dnia  13.08.2019r. 

Ad.4. 
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019

Przewodniczący Komisji A. Tokarz odczytał sprawozdanie z działalności komisji Skarg 
Wniosków i Petycji za rok 2019.



/ Sprawozdanie w załączeniu pod protokołem/

Ad.5. 
Sprawy różne

Radny W. Dominik w nawiązaniu do wniosku pracowników obsługi i administracji szkół 
i przedszkoli podległych Gminie Kłobucku uważa, że ten wniosek powinien zostać 
skierowany do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
Radny W. Dominik  zwrócił uwagę, że na przewodniczącym komisji Skarg Wniosków i 
Petycji spoczywa ciężar przygotowania całego materiału potrzebnego do rozpatrzenia 
skargi. Dlatego też uważa, że w Statucie powinna zostać zapisana struktura działalności 
Komisjia Skarg Wniosków i Petycja  jaka obowiązuje w Komisji Rewizyjnej , co 
odciążyłoby Przewodniczącego, gdyż zostałby powołany zespół do analizy materiału  i 
wypracowania wstępnego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, którą  przedłożyłby 
całej Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Radny T. Wałęga uważa, że udostępnienie  zapisów audio z posiedzeń wszystkich komisji
Rady Miejskiej  powinno być obowiązkiem z uwagi na jawność działania organu. 
Udostępnienie takiego nagrania z posiedzenia komisji daje możliwość poznania opinii 
pozostałych radnych by móc wypracować swoje stanowisko. 
Zaznaczył, że nagranie powinno zostać udostępnione przez Przewodniczącego Rady.  

Przewodniczący Komisji A. Tokarz zwrócił uwage, że sam fakt braku zapisów audio z 
posiedzeń komisji nie narusza jawności, ponieważ obrady komisji są jawne. 
Niemniej jednak zapisy audio z posiedzeń poszczególnych komisji ułatwiłyby radnym ich 
pracę. Osobiście uważa, że radny powinień ,, z automatu'' mieć prawo do uzyskania 
zapisu audio z posiedzeń. Przypomniał, że mając na względzie jawności działania 
organów gminy już   około 10 lat temu składał wnioski do Rady o wprowadzenie zasady  
imiennego głosownia uchwał.

Ad.6. 
Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia, Przewodniczący Komisji Skarg,  Wniosków
i  Petycji  A.Tokarz o godz.  14:20 zamknął  posiedzenie.   

        
      

Przewodniczący:   Aleksander  Tokarz                        
      Protokołowała:      Mariola Wrona 
                                     
             

Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu  Gminy  Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga   przyjęcia   na 
najbliższym  posiedzeniu   komisji.


