
 

 

  

                                                             Protokół Nr 3/2016 

                                  z posiedzenia komisji Statutowej ds.opracowania 

                                                         Statutu Gminy Kłobuck  

                                                   odbytej w dniu 18 kwietnia  2016r. 

 

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.  

 

Proponowany porządek  posiedzenia: 

 

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

    obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 2/2016  z  dnia  21 marca 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. 9:30   od  §  20 (stary § ). 

 

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  5  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 

proponowany  porządek   posiedzenia  komisji.   

 

 

Ad.2 

Przyjęcie  protokołu   nr 2/2016   z  dnia 21 marca  2016r.   

 

Komisja  Statutowa    ds. opracowania Statutu Gminy  Kłobuck  jednogłośnie  przyjęła  

projekt    protokołu   Nr 2/2016   z  dnia  21 marca  2016r. 

  



 

 

 

Ad.3 

Kontynuacja  prac  związanych   z  opracowaniem   projektu   nowego  Statutu   Gminy 

Kłobuck. 

  

Przewodniczący komisji A.Tokarz – zwrócił uwagę , że  na ostatnim posiedzeniu komisji  

pozostawiono  zapis  § 13   do przemyślenia. 

Po skonsultowniu  z radcą prawnym, § 13   pozostaje  w dalszym ciągu   do przemyślenia. 

Ponadto przypomniał również o § 29 , gdzie złożone  były wnioski Przewodniczącej rady 

D.Gosławskiej. 

 

 

                                                    § 20  w starym statucie  (nowy § 19) 

 

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

"1. Projekty uchwał zgłaszane w trybie nagłym, z pominięciem procedury określonej w  

§ 19, mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które wyniknęły bezpośrednio przed sesją a 

zaniechanie ich rozpatrzenia mogłoby spowodować niewykonanie przepisów 

powszechnie  obowiązującego  prawa  lub  powstanie  szkód  dla  gminy  lub  jej 

mieszkańców". 

 

 

ust. 2 - komisja zaproponowała zapis ust.2 w następującym brzmieniu: 

"2. Zasady  określone   w   ust.1   nie  dotyczą  uchwał   w   sprawie  odwołania   osób  

pełniących   funkcje  z  wyboru". 

 

 

 

                                                    § 21 w starym statucie  (nowy § 20) 

 

 

Komisja proponuje pozostawić zapis § 21  bez zmian. 

"Stosownie do przedmiotu sesji  i  rodzaju  rozpatrywanych spraw, przewodniczący rady 

przygotowując  sesję  występuje  do  Burmistrza  o  przygotowanie  niezbędnych 

materiałów'. 

 

 

 

                                                    § 22  w starym statucie  (nowy § 21) 

 

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

"1.Zwołując sesję rady miejskiej przewodniczący przekazuje radnym i burmistrzowi, 

najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad  zawiadomienie, w którym 

wyznacza miejsce i termin sesji". 



 

 

 

Radny J.Soluch – złożył formalny wniosek o nie rozpatrywanie tego  paragrafu  na   

obecnym   posiedzeniu  tylko  na następnym  z uwagi  na  nieobecność  przewodniczącej 

rady oraz  brak  połowy składu komisji . 

 

Komisja   jednogłośnie   pozytywnie   przegłosowała   powyższy  wniosek.  

 

   

 

   

                                                    § 23  w starym statucie  (nowy § 22) 

 

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

"1.Sesję otwiera i prowadzi przewodniczący rady lub upoważniony przez niego jeden z 

wiceprzewodniczących". 

 

ust.2 -  komisja zaproponowała zapis ust.2 w następującym brzmieniu: 

"2.Przewodniczący  otwiera  sesję  wypowiadając  formułę: "Otwieram  Sesję Rady 

Miejskiej  w  Kłobucku". 

 

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

"3.Sesję otwiera i  prowadzi przewodniczący rady lub upoważniony  przez  niego  jeden  z 

wiceprzewodniczących". 

 

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

"4.Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący obrad może dokonać zmian w 

ustalonym przez  przewodniczącego  rady porządku  obrad według  zasad  określonych  w 

ustawie". 

 

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

"5.Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, 

a także burmistrz".  

 

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

"6.Najpóźniej w punkcie:"Zmiany  w  porządku  obrad", rada   może   postanowić  o 

przedstawieniu na sesji projektu uchwały, która nie będzie poddana pod głosowanie na 

tej sesji (pierwsze czytanie  projektu  uchwały)". 

 

 

 

                                                    § 24  w starym statucie  (nowy § 23) 

 

 

ust.1 -  komisja zaproponowała zapis  ust.1 w następującym brzmieniu: 



 

 

" 1.Z zastrzeżeniem ust. 2 sesja  odbywa  się  na  jednym   posiedzeniu". 

ust.2 - komisja zaproponowała zapis ust.2 w następującym brzmieniu: 

"2.Na   wniosek  przewodniczącego  obrad  lub  innego  radnego, rada  może  postanowić  

o przerwaniu  sesji  i  kontynułowaniu   obrad  w  innym  wyznaczonym  terminie". 

 

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

"3.Przewodniczący   obrad  podejmuje   decyzję  o  przerwaniu   sesji   w   przypadku 

stwierdzenia   braku    kworum, wyznaczając   termin  dalszej   części  obrad". 

 

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

"4.Fakt  przerwania obrad oraz  nazwiska radnych, którzy  opuścili  obrady  powodując 

brak  kworum, odnotowuje  się  w   protokole  sesji". 

 

 

                                                    § 25  w starym statucie  (nowy § 24) 

 

 

Komisja proponuje pozostawić zapis   § 25  bez zmian.  

"W sprawach  gminy, radni   mogą  składać  interpelacje  oraz  kierować  zapytania  do 

burmistrza  oraz  kierowników  gminnych   jednostek   organizacyjnych". 

 

Radna B.Błaszczykowska – złożyła formalny wniosek, żeby było tak jak do tej pory, że 

radni mogą  składać  interpelacje  i kierować zapytania do burmistrza, ponieważ  za całość 

odpowiada jednak burmistrz. 

Radna nie wycofała w/w wniosku. 

Zapis  § 25  pozostaje do przemyślenia. W tej chwili brak jest kworum . 

W komisji jest 10 członków. 

Swoją nieobecność zgłaszali Przewodniczącemu komisji następujący członkowie: 

1.Witold Dominik, 

2.Danuta Gosławska, 

3.Janusz Soluch – zwolnił się.  

 

 

 

Ad.4.  

Sprawy różne.   

  

Przewodniczący komisji A.Tokarz – poinformował,  że  jest  wniosek  Komisji  Budżetu  i 

Finansów, Handli, Usług  i  Ochrony  Środowiska  o  uregulowanie  przy opracowywaniu 

nowego  Statutu  Gminy Kłobuck  zapisu  w oparciu o art. 51 ust.3  ustawy o  samorządzie 

gminnym  dot. uprawnień  jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej 

w  ramach  budżetu  gminy. 

 

 



 

 

 
 

Prace komisji  zakończyły się na  §  25  (stara numeracja ). 

 

 

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 

 


