
 

 

  

                                                             Protokół Nr 2/2016 

                                  z posiedzenia komisji Statutowej ds.opracowania 

                                                         Statutu Gminy Kłobuck  

                                                   odbytej w dniu 21 marca 2016r. 

 

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.  

 

Proponowany porządek  posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie  prawomocności, zmiany  w  porządku 

    obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 1/2016  z  dnia  23 lutego 2016r. 

    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP 

     bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady   

      -Komisja Statutowa , projekty protokołów z komisji. 

3. Kontynuacja  prac  związanych  z  opracowaniem   projektu nowego  Statutu Gminy 

    Kłobuck. 

4. Sprawy różne.   

  

 

Komisja  Statutowa rozpoczęła pracę o godz. 9:00. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji A.Tokarz – otworzył posiedzenie  komisji. Powitał wszystkich  

na   posiedzeniu Komisji  Statutowej  ds. opracowania  Statutu  Gminy Kłobuck. 

Stwierdził ,  iż  na  posiedzeniu    obecnych  jest  7  członków  komisji    z  10  osobowego  

składu. Zgodnie  z   § 44   ust.3  Statutu  Gminy  Kłobuck , posiedzenie komisji  jest  

prawomocne. 

Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.   

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego porządku posiedzenia komisji. 

  

Komisja  Statutowa  ds.opracowania Statutu Gminy  Kłobuck  jednogłośnie  przyjęła 

porządek   posiedzenia  komisji.   

 

 

Ad.2 

Przyjęcie protokołu   nr 1/2016  z  dnia 23 lutego 2016r.   

 

Komisja  Statutowa    ds. opracowania Statutu Gminy  Kłobuck  przyjęła  projekt 

protokołu   Nr 1/2016   z  dnia  23 lutego 2016r. 

/Za – głosowało 6 osób       ,     przeciwnych – 0        ,     wstrzymała  się  - 1 osoba/ 

 

  



 

 

Ad.3 

Kontynuacja  prac  związanych  z  opracowaniem  projektu  nowego  Statutu   Gminy 

Kłobuck. 

 

Przewodnicząca  rady D.Gosławska – wniosła poprawkę do § 5  gdyż  gmina  posiada                                                    

herb, flagę , baner  i pieczeć  ustanowione  odrębną   uchwałą   rady.  Rada Miejska podjęta   

uchwałę  Nr  Nr 510/L/2010  z  29 listopada 2010 r.  w sprawie   ustanowienia  herbu , flagi, 

baneru  i pieczęci  Gminy Kłobuck. 

W związku z powyższym brzmienie   § 5  byłoby następujące: 

" Gmina  posiada  herb, flagę , baner  i  pieczęć  ustanowione  odrębną   uchwałą  rady". 

 

Komisja  jednogłośnie zaakceptowała  zmianę  zapisu  § 5. 

 

 

§ 12  w starym statucie   ( nowy § 11) 

 

 

Radny J.Soluch – złożył wniosek formalny aby przyśpieszyć pracę komisji i  nie 

rozpatrywać    szczegółów w zakresie  pisowni małą literą . 

 

Komisja jednogłośnie  zaakceptowała złożony wniosek. 

 
 

ust.1 – komisja proponuje pozostawić zapis ust.1 bez zmian. 

"1.Radni delegowani na wyjazdy zagraniczne mają obowiązek składania pisemnego 

sprawozdania merytorycznego przewodniczącemu rady w terminie do 14 dni po powrocie 

z wyjazdu". 

 

ust.2 - komisja proponuje pozostawić zapis ust.2 bez zmian. 

"2.Sprawozdanie jest dostępne w biurze rady o czym przewodniczący informuje radę na 

najbliższej sesji". 

 

 

§ 13 w starym statucie   ( nowy § 12) 

 

ust. 1 - komisja  proponuje  pozostawić  zapis ust.1  bez  zmian. 

"1.W zakresie określonym w ustawie radni korzystają z ochrony prawnej, w tym ochrony 

stosunku pracy". 
 

 

ust. 2 – komisja  zaproponowała  zapis  ust. 2  w następujacym brzemieniu: 

"2. Przed zajęciem stanowiska w sprawie wniosku pracodawcy dotyczącego rozwiązania 

stosunku  pracy   z  radnym, rada  bada  okoliczności  sprawy  oraz  umożliwia   radnemu  

złożenie  wyjaśnień".  



 

 

§ 14  w starym statucie   ( nowy § 13) 

 

 

ust.1   i   ust. 2  -  pozostaje  do przemyślenia przez radcę prawnego.  

  

Radca prawny  T.Głębocki -  po  przemyśleniu  ust. 1  i ust. 2   przedstawi   na  następnym  

posiedzeniu komisji   cały  zapis  § 14.   
 

 

 

 

                                                § 15 w starym statucie   ( nowy § 14) 

 

ust. 1 - komisja  proponuje  pozostawić  zapis ust.1  bez  zmian. 

"1.Rada wybiera  i  odwołuje przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących  rady 

w sposób i  w trybie, określonych  w ustawie oraz niniejszym paragrafie". 

 

ust. 2 - komisja  proponuje zapis  ust. 2   w następujacym brzemieniu: 

"2. Kandydata na przewodniczącego może zgłaszać każdy radny.Do skutecznego 

zgłoszenia kandydatury na przewodniczącego rady wymaga się wyrażenia przez osobę 

zgłaszaną zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata podczas wyborów, 

zgoda na kandydowanie może być wyrażona na piśmie". 
 

ust. 3 - komisja  proponuje  pozostawić  zapis ust. 3  bez  zmian. 

"3.Jeżeli   po  trzykrotnym  wezwaniu   przewodniczącego  obrad, radni  nie  zgłaszają 

nowych kandydatów, przewodniczący  obrad ogłasza  zamknięcie listy  kandydatów". 
 

ust. 4 - komisja  proponuje  pozostawić  zapis ust. 4  bez  zmian. 

"4.Po  zamknięciu  listy kandydatów, komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze 

umieszczając nazwiska  kandydatów w porządku  alfabetycznym". 
 

ust. 5 - komisja  proponuje  pozostawić  zapis ust. 5  bez  zmian. 

"5.Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku "X" w kratce  umieszczonej obok 

nazwiska kandydata". 

 

ust.6 - komisja  jednogłośnie  proponuje  wykreślenie  ust. 6. 

 

ust.7 - komisja  jednogłośnie  proponuje  wykreślenie  ust. 7. 
 

ust.8  będzie ust. 6 - komisja  proponuje  zapis ust. 6   w następujacym brzemieniu: 

"6. Wybory  na   funkcje   przewodniczącego  i  wiceprzewodniczących  rada  stwierdza 

odrębnymi  uchwałami, zgodnie z protokołem wyborów sporządzonym  przez  komisję 

skrutacyjną". 
 

 



 

 

 

                                               § 16  w starym statucie   ( nowy §  15) 
 

 

Komisja proponuje pozostawić zapis § 15  bez zmian. 
 

"§ 15. Sprawy związane z wyborem oraz zmianami funkcji w radzie stanowią odrębny 

punkt porządku obrad". 
 

 

                                               § 17  w starym statucie   ( nowy §  16) 

 

ust.1 - komisja  proponuje zapis  ust. 1   w następujacym brzemieniu: 
 

"1.Do  szczegółowych zadań przewodniczącego rady związanych z organizowaniem  

pracy rady należy: 

1) koordynowanie prac komisji rady ; 

2) /skreślić/ 

3) /skreślić/ 

4) delegowanie  radnych  do  odbycia  podróży  służbowych, po  zasięgnięciu  opinii 

przewodniczącego  właściwej  komisji  rady; 

5) prowadzenie  rejestru  klubów  radnych; 

6) przyjmowanie  skarg   i   wniosków   mieszkańców  kierowanych   do   rady  oraz 

koordynowanie  ich  rozpatrzenia; 

7) współpraca   z  biurem  rady". 
 

ust.2 - komisja  proponuje wykreślić   ust.2. 
 

 

 

                                               § 18  w starym statucie   ( nowy §  17) 

 

ust.1  -  komisja proponuje  połączyć  zapis  ust. 1  i  ust. 2 o następującym brzmieniu: 

 

"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. 

 
 

ust.2  -  /skreślony/  
 

 



 

 

 

 

ust.3  - komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 3 (będzie ust. 2)  bez zmian. 

 

"2.Każdy projekt uchwały powinien zawierać wskazanie projektodawcy, uzasadnienie 

oraz musi być zaopiniowany pod względem zgodności z prawem przez radcę prawnego". 
 

 

ust.4  - komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 4  (będzie ust. 3) bez zmian. 
 

"3.Projekty uchwał  powodujace skutki finansowe wymagają kontrasygnaty skarbnika". 

 

ust.5 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 5  (będzie ust. 4) bez zmian. 

 

"4. W sprawach  istotnych  dla  samorządu  terytorialnego, rada  może  podejmować 

uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska lub w sprawie apelu kierowanego do organów 

władzy lub innych podmiotów". 
 

 

 

 

                                            § 19  w starym statucie   ( nowy §  18) 

 

ust.1 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 1   bez zmian. 

 

"1.Projekty uchwał  zgłasza się do przewodniczącego rady, na co najmniej 14 dni przed 

terminem sesji, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustawy". 

 

ust.2 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 2  bez zmian. 

 

"2.Przewodniczący rady koordynuje wykonanie inicjatywy uchwałodawczej oraz 

zapewnia zaopiniowanie projektów uchwał przez właściwe komisje rady". 

 

ust.3 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 3  bez zmian. 

 

"3.Komisje przekazują swoje opinie burmistrzowi  za  pośrednictwem  biura  rady, 

niezwłocznie  po  ich  podjęciu, lecz  nie  później  niż  w  dniu sesji". 
 

ust.4 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 4  bez zmian. 

 

"4.Projekt  uchwały zgłoszony  przez  projektodawcę, po spełnieniu  wymagań 

określonych  w ust. 2 oraz w § 17  ust. 2 i 3 winien znaleźć się w porządku obrad 

najbliższej sesji". 

 

ust.5 -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 5  bez zmian. 



 

 

 

"5.Kierując do rady projekt uchwały projektodawca może wnosić o pzedstawienie jej na 

najbliższej sesji, czyli o "pierwsze czytanie" projektu uchwały. 

W takim przypadku głosowanie nad projektem uchwały przeprowadza się na kolejnej 

sesji". 

 

ust.6  -  komisja proponuje pozostawić zapis  ust. 6  bez zmian. 

 

"6.Każdemu  projektodawcy przysługuje  prawo  wprowadzenia zmian w tekście projektu 

uchwały jako autopoprawki". 

 

ust.7 – komisja zaproponowała zmianę zapisu ust.7  w następujący sposób: 

 

"7.Do czasu poddania projektu uchwały pod głosowanie, każdemu z radnych przysługuje 

prawo zgłoszenia  poprawek  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". 
 

 

 

Ad.4.  

Sprawy różne.   

  

Nie wniesiono. 

 
 

Prace komisji  zakończyły się na  §  18  (stara numeracja § 19). 

 

 

Termin  następnego  posiedzenia  zostanie  ustalony  przez  przewodniczącego  komisji  

po  uzgodnieniu  z  radcą  prawnym  i  podany do wiadomości członkom komisji. 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący  komisji 

Kowalik Danuta                                                                         ds. opracowania  Statutu  

                                                                                                                Gminy Kłobuck 

 

                                                                                                              Aleksander Tokarz 

 

 

 
 


