
 

 

 uhgihProjekt  

                                                             Protokół Nr 4/2016 

                                  z posiedzenia komisji Statutowej ds.opracowania 

                                                         Statutu Gminy Kłobuck  

                                                   odbytej w dniu 23 maja   2016r. 

 

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.  

 

Proponowany porządek  posiedzenia: 

 

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

    obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 3/2016  z  dnia  18 kwietnia  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.   

  

  

  

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  zmian  do przedstawionego porządku  posiedzenia. 

  

Komisja  Statutowa  ds.opracowania  Statutu  Gminy  Kłobuck  jednogłośnie  przyjęła 

proponowany  porządek   posiedzenia  komisji.   

 

 

Radny J.Soluch – zaproponował, żeby mimo iż nie będzie radcy prawnego komisja 

obradowała  dalej aby przepracować jak najwięcej   paragrafów. Natomiast rzeczy, które 

będą budziły  wątpliwość  pozostawić  i  rozpatrywać  je  przy udziale  radcy prawnego. 

 

Przewodniczący Komisji A.Tokarz – uważa, że  obecność radcy prawnego w każdym 

punkcie jest nieodzowna. 

 

Radny J.Soluch – wycofał wniosek. 



 

 

Ad.2 

Przyjęcie  protokołu   nr 3/2016   z  dnia 18 kwietnia   2016r.   

 

Przewodniczący Komisji A.Tokarz – poinformował, że  projekt  protokołu  został 

umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku    

bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady   -Komisja Statutowa , projekty 

protokołów z komisji. 

 

 

Komisja  Statutowa  ds. opracowania Statutu Gminy  Kłobuck  jednogłośnie  przyjęła  

projekt    protokołu   Nr 3/2016   z  dnia  18 kwietnia   2016r. 

  

 

Ad.3 

Kontynuacja   prac  związanych    z  opracowaniem   projektu   nowego   Statutu   Gminy 

Kłobuck. 

  

Przewodniczący komisji A.Tokarz –  mimo, że  Komisja  Statutowa  zakończyła  prace  na   

nowym  §  24, to chciałby uporządkować sprawy zaległe. Zaliczyć tu trzeba propozycje  w 

sprawie treści  starego  § 14  ( nowy § 13), miała  zostać  przedstawiona  na  komisji 

propozycja  jego zapisu przez Radcę Prawnego. Zapytał czy ma na dzisiaj tą  propozycję. 

 

Radca prawny T.Głębocki –  wyjaśnił, że  nie przygotował treści tego zapisu. Poprosił, aby  

zbiorczo  przekazano  mu  wszystkie  kwestie, które pozostawiono do wyjaśnienia. 

 

Przewodniczący komisji A.Tokarz – na ostatnim posiedzeniu komisja wyraziła wolę 

rozpatrywania w dniu  dzisiejszym  § 22 (stara numeracja). Był to wniosek formalny 

Radnego J.Solucha. 

 

Radny J.Soluch -  z uwagi na to, iż przewodnicząca rady spóźni się na posiedzenie komisji 

statutowej,  prosiła aby ten  § 22  omawiać  później. 

 

Przewodniczący komisji A.Tokarz – przełożył  omawianie  §  22  (w starym statucie)  na 

później. W dalszej kolejności  komisja przystąpiła do rozpatrywania § 25 (nowy § 24 ) 

Przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu 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 B.Błaszczykowska – podtrzymała wniosek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               § 25 w starym statucie  (został  całkowicie wykreślony) 

 

Poprzednia komisja proponowała zapis: "W sprawach  gminy, radni  mogą  składać 

interpelacje  oraz  kierować  zapytania  do Burmistrza  oraz  kierowników  gminnych 

jednostek organizacyjnych". 

 

Radca prawny T.Głębocki  zaproponowane zmiany zapisu  w tym §  traktuje pozytywnie.    

 

Przewodniczący komisji A.Tokarz –  zaproponował głosowanie  zapisu wypracowanego 

przez  poprzednią  komisję. 

/Za – były  4 osoby   ,  wstrzymała się – 1 osoba  ,  przeciwna  -  0 / 

 

Radny J.Soluch – uważa, że zapis w § 26 ust.1  (w starym starym statucie) jest to 

powieleniem zapisu w § 25 (w starym statucie).                                                 

 

Radca prawny T.Głębocki – uważa, że rzeczywiście  zapis w ust. 1  § 25 (nowy)    pokrywa 

się z zapisem w § 24 (nowy), tylko trochę inaczej jest sformułowany  i  pojawiają  się 

wnioski. 

 

Przewodniczący komisji A.Tokarz –  zaproponował  wykreślenie §  25  w starym statucie  

(  nowy §  24) 

Poddał pod głosowanie wykreślenie tego §. 

Komisja jednogłośnie zaproponowała wykreślenie § 25  (wg. starego statutu).      

 

 

 

  § 26 w starym statucie  (nowy § 24) 

 

ust.1 – Komisja jednogłośnie  proponuje  zapis ust.1 w następującym brzmieniu: 

"1.W sprawach  dotyczących  funkcjonowania  gminy  oraz  gminnych  jednostek 

organizacyjnych radni mogą kierować do burmistrza i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych  gminy  interpelacje  i  zapytania." 

 

ust.2 – Komisja jednogłośnie  proponuje zapis ust.2 w następującym brzmieniu: 

"2.Interpelacje i zapytania mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej." 

 

ust.3 – Komisja proponuje zapis ust. 3  w  następującym  brzmieniu: 

"3.Burmistrz, kierownicy   jednostek  organizacyjnych  gminy  lub  inne   wyznaczone  

przez burmistrza   lub  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy  osoby  udzielają 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

ich otrzymania." 

 

ust.4  - Komisja proponuje zapis ust. 4 w  następującym  brzmieniu: 



 

 

"4.Interpelacje   i   zapytania  złożone  w  formie  ustnej   wymagają  udzielenia  

odpowiedzi   przez   burmistrza  lub  kierowników  jednostek  organizacyjnych   gminy. 

Odpowiedź może być  udzielona w formie ustnej w punkcie porządku obrad " Interpelacje 

i zapytania", a w przypadku  braku  możliwości  udzielenia  odpowiedzi  na  sesji, należy  

jej   udzielić  w  formie  pisemnej  w  ciągu  14 dni  od  daty  sesji." 

ust.5 - Komisja  proponuje zapis ust. 5 w  następującym  brzmieniu: 

"5.W  przypadku  gdy  radny  składający  interpelację  lub  zapytanie  ustne   jest 

nieusatysfakcjonowany odpowiedzią ustną  udzieloną na sesji, może złożyć  interpelację 

lub zapytanie na piśmie. 

Odpowiedzi na interpelację lub zapytanie złożone w tym trybie udziela się na piśmie w 

terminie 14 dni od daty złożenia przez radnego pisemnej interpelacji lub zapytania."  

 

Przewodniczący komisji A.Tokarz –  zaproponował  powrót do § 22 w starym statucie 

(nowy § 21). 

 

                                                    § 22 w starym statucie (nowy § 21) 

 

 

Przewodnicząca  rady  D.Gosławska  złożyła  wniosek  o  wykreślenie   w  ust. 2  pkt 4  tj. 

"wystąpienia i wolne  wnioski sołtysów i przewodniczących zarządów  osiedli", gdyż  ten 

punkt  jakby  faworyzuje  przewodniczącego  osiedla, który  jest  radnym. Natomiast co z 

takimi  osiedlami, które nie  ma  akurat  w radzie  przewodniczącego, tylko  ma  radnego. 

Wówczas  radny  może   zabrać  tylko  głos   w "Interpelacjach  i  zapytaniach  radnych", 

natomiast  przewodniczący  osiedla, który  jest  radnym, może  zabierać  głos  w  kilku 

punktach. Sołtysi, jeśli  nie  są  radnymi  to  mają  punkt "Zapytania  i  wolne  wnioski 

mieszkańców". Było to  wystarczające  do  tej  pory, natomiast  faworyzowanie   radnego, 

który jest przewodniczącym uważa za bezzasadne. Nie widzi potrzeby, żeby wprowadzać 

punkt  który  będzie tylko  i  wyłącznie  dla radnego, który jest  przewodniczącym osiedla. 

 

/Za wykreśleniem  pkt 4 – głosowały 4 osoby, przeciwnych – 3 osoby , wstrzymało się – 0/ 

 

 

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". 

 

ust.2 – Komisja  zaproponowała  zapis ust. 2 w następującym brzmieniu: 

"2.Do zawiadomienia załącza się porządek obrad." 

 

ust.3  - Komisja  zaproponowała  zapis ust. 3 w następującym brzmieniu: 

"3.Porządek obrad sesji zawiera : 

1) zmiany w porządku obrad; 

2) informacje  Burmistrza Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy;  



 

 

3) zapytania i wolne wnioski mieszkańców; 

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) głosowanie nad projektami uchwał; 

6) wolne  wnioski  i  oświadczenia. 

 

ust.4 - Komisja  zaproponowała  zapis ust. 4  w następującym brzmieniu: 

"4.Do sesji  zwoływanej w trybie art. 20 ust.3  ustawy  oraz  do  sesji uroczystej   nie 

stosuje się przepisów ust.1 i 3.” 

 

ust.5 - Komisja  zaproponowała  zapis ust. 5 w następującym brzmieniu: 

"5.O terminie, miejscu i porządku obrad sesji, przewodniczący rady  miejskiej: 

1) informuje mieszkańców  gminy; 

2) zawiadamia zamieszkałych  na terenie gminy  parlamentarzystów, radnych Sesjmiku 

oraz radnych Rady Powiatu." 

 

  

 

  § 27 w starym statucie  /wykreślone  ust. 1  i 2/ 

natomiast ust. 3 przeniesiono do § 24 (nowy)  jako  ust.6   

 

ust. 1 - Komisja proponuje jednogłośnie  wykreślić ust.1 

 

ust. 2 - Komisja proponuje wykreślić ust.2 

 

ust.3  -  Komisja proponuje ust. 3  przenieść  do  § 26 w  starym statucie ( nowy § 24)  o 

brzmieniu: "W sprawie  zapytania  lub  udzielonej  na  zapytanie  odpowiedzi  nie 

przeprowadza  się  dyskusji." jako ust. 6. 

  

 

 

  § 28 w starym statucie  (nowy § 25) 

 

 

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

"1.Przewodniczący  obrad  udziela  głosu   mieszkańcom   obecnym   na   sesji   w 

punkcie:"Zapytania  i  wnioski   mieszkańców". 

 

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

"2.Wypowiedź   mieszkańca   nie  powinna  trwać  dłużej  niż  5 minut   chyba, że 

przewodniczący  obrad  przedłuży  ten  czas". 

 

ust.3 – komisja  proponuje   zapis ust. 3   o następującym brzmieniu: 

"3.Odpowiedzi  na  zapytania  lub wnioski  udziela  się  ustnie  na  tej  samej  sesji  lub 

pisemnie  w  terminie  14 dni  od  jej  zakończenia". 



 

 

 

ust.4 – komisja  głosowała nową wersję zapisu ust. 4: 

/Za – 3 osoby,  przeciwnych – 4 osoby   ,  wstrzymały się – 0/ 

 

Wobec powyższego komisja jest za  zapisem  w  obowiązującym  obecnie  statucie  w 

brzmieniu: 

"4.Przewodniczący  obrad  może udzielić głosu radnemu  bezpośrednio  po  wypowiedzi    

w  celu   umożliwienia   radnemu   ustosunkowania  się  do  kwestii   poruszonych   w 

wypowiedzi   mieszkańca". 

 

 

 

Radca prawny T.Głębocki  wyjaśnił, że   § 28a w projekcie statutu proponowanym przez 

poprzednią komisję   jest  w tej chwili  bezprzedmiotowy  i proponuje  go wykreślić . 

 

 

 

  § 29 w starym statucie  (nowy § 26) 

 

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

"1.Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, przy czym może 

dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów za zgodą Rady." 

 

ust.2 – komisja proponuje zapis ust. 2 o następującym brzmieniu: 

"2.Przewodniczący  obrad  udziela  głosu  według  kolejności zgłoszeń;  w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością." 

 

ust.3 - komisja  proponuje zapis ust. 3 o następującym brzmieniu: 

"3.Sprawozdawca, przewodniczący  komisji właściwej dla przedmiotu obrad, 

przewodniczący  klubu  oraz  burmistrz  mogą  otrzymać  głos  poza  kolejnością." 

 

ust.4 - komisja  proponuje  zapis  ust. 4 o  następującym  brzmieniu: 

"4.Przewodniczący  obrad  przyjmuje  tekst  oświadczenia  lub  stanowiska  radnego 

niewygłoszonego  na  sesji  do  protokołu, informując o tym Radę." 

 

Radny J.Soluch – proponuje  aby  wszystkie  rzeczy  omawiane  na  sesji , które   są   w 

formie  pisemnej   załączać  do  protokołu. 

  

 

                                                    § 30 w starym statucie  (nowy § 27) 

 

 

ust.1 – komisja proponuje zapis ust.1 o następującym brzmieniu z jednoczesnym 

wykreśleniem pkt 7. 



 

 

„1.W ciągu  całej  sesji  przewodniczący  udziela  głosu  radnym  w  sprawie  wniosków  o 

charakterze formalnym dotyczącym 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.” 

 

ust.2 – komisja proponuje zapis ust.2 bez zmian. 

„2.Wniosku, o którym mowa  w  ust.1  pkt 2  nie  może  składać radny, który  jako ostatni 

przed  złożeniem  wniosku  zabierał  głos  w  dyskusji.” 

 

ust.3– komisja proponuje zapis ust.3 bez zmian. 

„3.O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego  przeciwnika  wniosku.” 

 

ust.4– komisja proponuje zapis ust.4 bez zmian. 

„4.Przewodniczący obrad poddaje wnioski formalne pod głosowanie niezwłocznie po ich 

ogloszeniu,  z  zastrzeżeniem  ust.3.” 

 

 

 

 

                                                 § 31 w starym statucie  (nowy § 28) 

 

 

ust.1 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.1  

„1.Przewodniczący orad czuwa nad sprawnym przebiegiem  i zachowaniem  porządku  w 

toku obrad, w tym  z właszcza  w odniesieniu  do wystąpień  radnych oraz innych  osób 

uczestniczących w sesji.” 

 

ust.2 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.2  

„2.Radny   może   zabrać  głos  w  dyskusji  nad   każdym  punktem   porządku   obrad 

dwukrotnie. Pierwsze  wystąpienie radnego może trwać do 5 minut a drugie do 2 minut.” 

 

ust.3 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.3  

„3.Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się do wystąpień: 

1) radnych  przedstawiających  opinie  komisji  oraz występujących  w  imieniu klubu 

radnych; 

2) referenta – sprawozdawcy.” 

 

ust.4– komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.4 



 

 

„4.Przewodniczący obrad nie może być stroną w dyskusji.” 

 

 

 

                                                 § 32 w starym statucie  (nowy § 29) 

 

 

ust.1 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.1  

„1.W  przypadku  stwierdzenia, że  w  wystąpieniu   swoim  radny  lub  inna   osoba 

uczestnicząca w  sesji odbiegają od przedmiotu obrad lub przekraczają  przeznaczony dla 

nich  czas, przewodniczący  obrad  może  przywołać „do rzeczy”, a  po  dwukrotnym 

przywołaniu  odebrać  głos.”  

 

ust.2 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.2  

„2.Jeżeli   treść  lub  sposób  wystąpienia   zakłócają   porządek  obrad  albo   uchybiają 

sprawnemu prowadzeniu sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego lub inną osobę 

uczestniczącą  w  sesji  „do prządku”, a  gdy  przywołanie  nie   przynosi   skutku    może 

odebrać   głos, co  należy  odnotować  w  protokole  sesji.” 

 

ust.3 – komisja  nie wnosi uwag do  zapisu ust.3  

„3.Przewodniczący obrad  może  nakazać opuszczenia  miejsca obrad  przez  osobę  spoza 

rady, która  swoim   zachowaniem  lub  wystąpieniem  zakłóca  porządek  obrad.” 

 

 

 

 

                                                      § 33  w starym statucie  (nowy § 30) 

 

ust.1 – komisja przeprowadziła głosowanie wniosku formalnego, aby zgłoszenie 

przedmiotu wypowiedzi miało charakter ustny  

/Za – 3 osoby,  przeciwko  - 3 osoby,   wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

Radca prawny T.Głębocki poprosił, aby rozpatrzenie tego § pozostawić    na następne 

posiedzenie komisji. 

 

 

Komisja  zakończyła  prace  na  § 33 w starym statucie   (nowy  § 30) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad.4 

Sprawy różne 

 

Spraw różnych nie wniesiono. 

 

 
 

Prace komisji  zakończyły się na  §  33 (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 

 

 

 

 


