
 
                                                             Protokół Nr 6/2016
                                  z posiedzenia komisji Statutowej ds.opracowania
                                                         Statutu Gminy Kłobuck 
                                                odbytej w dniu 27.09.2016r.

Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 

Proponowany porządek  posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie  prawomocności, zmiany  w  porządku
    obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2016  z  dnia   23 sierpnia 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  6  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.  

Ad.2
Przyjęcie protokołu nr 5/2016  z  dnia   23 sierpnia 2016r.
/projekt  protokołu   umieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego   w  BIP
bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady -Komisja Statutowa , projekty 
protokołów z komisji.

Komisja   Statutowa   ds.opracowania  Statutu  Gminy  Kłobuck   przyjęła   projekt  
protokołu  z  poprzedniej  komisji.



/Za przyjęciem – głosowało 5 osób,          przeciwnych – 0,           wstrzymała się – 1 osoba/

Ad.3  
Kontynuacja   prac   związanych   z  opracowaniem   projektu    nowego  Statutu  Gminy
Kłobuck.

Komisja  zakończyła  prace  na  § 43  w starym statucie   (nowy  § 41)

Radca prawny  T.Głębocki – zaproponował   aby  zacząć   prace   od  paragrafów   
pozostawionych   do  przemyślenia.

Jeżeli chodzi o § 14   to  po jego  starannym  przeanalizowaniu zarówno  pod względem 
przepisów   ustawowych, jak  i   rozporządzenia  dot. diet  i zwrotów  kosztów  podróży, 
jak  również  upoważnienia  dla rady  do wydania stosownej  uchwały  stwierdził,  iż   ten  
§ 14  był  jak  najbardziej dobrą  formułą .  On po prostu  odsyła  tylko  do  przepisów    i   
porządkuje  w  tym  zakresie  jak  gdyby   stosowanie prawa w stosunku do radnych, które 
wynika albo z przepisów prawa  stanowionego  w samej ustawie, albo w rozporządzeniu  
Rady Ministrów, albo też  odsyła do  aktu wykonawczego w postaci   uchwały rady gminy. 
Nie   znalazł  żadnych zastrzeżeń   do  tego  zapisu. Czyli  proponuje  pozostawić stare 
brzmienie tego paragrafu:
1. W związku z wykonywaniem mandatu, radny otrzymuje z budżetu gminy diety i zwrot  
kosztów podróży na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.Szczegółowe zasady i sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 określa 
rada  miejska.

Komisja zaakceptowała  ten zapis.

§ 33  stary  ( nowy  § 30)
Radca prawny  T.Głębocki – przedstawił  tu wniosek, żeby  przenieść  go i  rozbić  w  
dwóch jednostkach redakcyjnych  (w dwóch paragrafach), a  mianowicie:                 
pierwsza część  byłaby  w starym § 23  a  nowym § 22 . Podał propozycję  rozszerzenia 
tego paragrafu. Po ust.5   proponuje dodać  ust.6   w  brzmieniu:
6.Porządek obrad uzupełnia sie o punkt  : "Wystąpienia zaproszonych gości,   ilekroć 
przewiduje się , że obecni na sesji zaproszeni goście będą zabierać głos .
Punkt ten powinien w miarę możliwości lub  potrzeb poprzedzać punkt  o którym mowa 
w ust. 3 pkt 3".

Czyli  w  starym  § 22  (nowy § 21)      tak   defakto byłby  to   punkt  po  informacjach 
Burmistrza  Kłobucka o bieżących  sprawach gminy.



Ponadto  po  § 28 stary  (nowy § 25),  proponuje  się  dodać  nowy   § 26 ( kolejność  
wszystkich  paragrafów   przesunie  się o jeden). 
§  26  (nowy)  otrzymałby brzmienie:
1.W razie dodania do porządku obrad punktu o którym mowa  w § 22 ust.6 , 
przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom  według kolejności zgłoszeń.
2. W punkcie " Wystąpienia zaproszonych gości", inne osoby obecne na sesji mogą 
zadawać zaproszonym gościom pytania .

                                                        Stary  § 44  (nowy § 42)

ust.1 –  Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1. Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych na co najmniej 3 dni robocze  przed 
datą  posiedzenia  z  zastzreżeniem  ust. 5".

ust.2  -  Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek co najmniej 1/4 jej członków".

ust.3  - Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.3
"3.Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa 
składu komisji, a wszyscy członkowie komisji byli powiadomieni o miejscu i terminie 
posiedzenia".

ust.4 -  Komisja proponuje  skreślenie  w ust. 4  wyrażeń "przed każdą sesją rady miejskiej, 
lecz". Zapis byłby następujący:
"4.Posiedzenia  komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące".

ust.5 - Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.5
"5. Zwołanie posiedzenia komisji w dniu sesji  wymaga  zgody  przewodniczącego  rady".

                                                        Stary  § 45  (nowy § 43)

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.Rozstrzygnięcia  komisji  mogą  przybierać  formę: uchwał, opinii, wniosków  lub 
stanowisk  i  zapadają  zwykłą  większością  głosów".

ust.2 –  Komisja  proponuje  całkowite  wykreślenie  ust.2

ust.3  - Komisja proponuje  zapis  ust. 3  w  brzmieniu:
"3. Rozstrzygnięcia   komisji    przedstawia   radzie  miejskiej   jej   przewodniczący  lub   
zastępca przewodniczącego  albo  wyznaczony  przez  komisję  sprawozdawca".



                                                        Stary  § 46   (nowy § 44)

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.W razie potrzeby komisje mogą tworzyć zespoły robocze ustalając ich składy osobowe  
i określając zakres działania".

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Wnioski  z  prac  zespołów  roboczych  przedkładane  są  komisji  do  zatwierdzenia".

                                                        Stary  § 47  (nowy § 45)

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.Z  każdego  posiedzenia  komisji  sporządza  się  protokół".

ust.2 –  Komisja  proponuje  zapis  ust. 2  w  brzmieniu:
"2.Protokół  po  podpisaniu  przez  przewodniczącego  komisji  przyjmowany  jest  przez 
komisję  na  następnym  posiedzeniu".

                                                        Stary  § 48   (nowy § 46)

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1  pkt 1 i pkt 2
"1.Komisje przedkładają radzie plany pracy w okresach półrocznych, nie  później  niż do:
1) końca stycznia na pierwsze półrocze;
2) końca lipca na drugie półrocze"

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Po upływie każdego roku kalendarzowego, na sesji rady w terminie do końca  lutego, 
komisje przedstawiają sprawozdania ze swej działalności".

ust.3  - Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.3
"3.Rada  może  zażądać   sprawozdania  komisji  w  każdym  czasie".

                                                        Rozdział 4
                                               Komisja rewizyjna                   

                                                        Stary  § 49    (nowy § 47)

Komisja  nie  wnosi  uwag  do zapisu  § 49 
"Do komisji  rewizyjnej  stosuje się przepisy  statutu  dotyczące  komisji  rady, chyba  że 
przepisy  niniejszego  rozdziału  stanowią  inaczej".



                                                        Stary  § 50    (nowy § 48

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.Komisję  rewizyjną  powołuje  rada  zwykłą   większością   głosów.
Członków  komisji  rewizyjnej  powołuje się  z  grona  radnych  w  nieparzystej  liczbie, 
nie mniej  niż 5, zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie".

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Przewodniczącego komisji  rewizyjnej  wybiera  rada  spośród  członków  komisji".

ust.3  - Komisja  proponuje wykreślenie ust.3

ust.4 -  Komisja proponuje wykreślenie ust. 4

                                                        Stary  § 51   (nowy § 49)

Komisja  proponuje  wykreślenie  ust. 1 pkt.1 - 4

ust.2   – Komisja  proponuje   podzielić  ust. 2   na  dwa   ustępy   o  następującym  
brzmieniu: 
"1.W  toku  kontroli   przeprowadzanej  w  ramach  planu   pracy  komisji  rewizyjnej  
albo   na  zlecenie   rady, komisja  rewizyjna  może  wnioskować  do  burmistrza  o 
przeprowadzenie  kontroli  określając  podmiot  kontrolowany, przedmiot  i  zakres  
kontroli.
Termin  kontroli przewodniczący  komisji  rewizyjnej  uzgadnia z burmistrzem".

"2.Materiały oraz wynik kontroli o której  mowa  w ust. 1  burmistrz przekazuje 
przewodniczącemu  komisji  rewizyjnej  niezwłocznie  po  zakończonej  kontroli".

                                                        Stary  § 52    (nowy § 50)

ust.1 – Komisja   proponuje   następujące  brzmienie  ust. 1:
"1. Komisja   rewizyjna   może  powoływać  zespoły  kontrolne  w  składzie  co  najmniej 
dwuosobowym.
Uchwała  powinna  określać:
1) imiona  i nazwiska  członków  zespołu  w  tym  przewodniczącego  zespołu;
2) rodzaj kontroli;
3) podmiot kontrolowany;
4) przedmiot i zakres kontroli;



5) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli'.
ust. 2 - Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Komisja  może powoływać w charakterze ekspertów  osoby  spoza  rady".

ust.3 – Radca prawny  T.Głębocki  widzi potrzebę  skonsultowania  kwestii  budżetowych 
w tym zakresie z P.Skarbnik.
Proponuje  zaprosić  P.Skarbnik na następne posiedzenie komisji   dot. opinii   jakie  są  
możliwości     od strony  prawa  budżetowego.  

                                                                   Stary  § 53    (nowy § 51)

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.Zespół kontrolny przedstawia na posiedzeniu komisji protokoły oraz wyniki i 
wnioski z przeprowadzonej kontroli".

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.2
"2.Komisja analizuje wyniki kontroli i przedstawia swoje stanowisko na sesji rady do 
wiadomości lub w postaci projektu uchwały".

ust.3  - Komisja  nie  wnosi  uwag do zapisu ust.3
"3.Komisja współpracuje  z  innymi  komisjami rady, zapraszając  ich przedstawicieli  na  
swoje  posiedzenia  lub  do  udziału  w  zespołach  kontrolnych".

ust.4 -  Komisja  zaakceptowała zmianę zapisu ust.4
"4.W  toku  działalności  komisji  rewizyjnej  stosuje  się  odpowiednio  art. 24 – 27 kpa".

                                                                   Stary  § 54   (nowy § 52

ust.1 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu ust.1
"1.Komisja podejmuje czynności  kontrolne  przewidziane planem pracy  lub  określone  
w odrębnym  wniosku  rady".

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu  ust. 2
"2.Członkom komisji oraz osobom  powołanym przez nią do zespołu kontrolnego 
przysługuje prawo:"

Odnośnie pkt 1)     komisja proponuje zaprosić  na posiedzenie  osobę , która zajmuje się 
pomieszczeniami  tajnymi i poufnymi  (pełnomocnika ds. informacji niejawnych ). Jest to z 
pewnością  osoba  posiadająca  określone  certyfikaty  dotyczące  bezpieczeństwa  takich  
informacji.
pkt 2) – Komisja nie wnosi uwag do zapisu pkt 2
"2) zespołom kontrolnym przysługujeprawo wglądu do wszystjich dokumentów i akt 



kontrolowanej jednostki – za wyjątkiem dokumentów zawiewrających informacje 
ustawowo chronione;"

pkt 3)   - Komisja nie wnosi uwag  do zapisu  pkt 3)
"3) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od kierownika kontrolowanej jednostki;"

pkt 4)   - Komisja nie wnosi uwag  do zapisu  pkt 4)
"4) wzywania  i  protokolarnego wysłuchania  zainteresowanych  sprawą  osób;"

pkt 5)  -  Komisja nie wnosi uwag  do zapisu  pkt 5)
"5) podjęcie   działań   w  celu   zabezpieczenia  majątku   i   dowodów   kontrolowanej 
jednostki."

ust. 3 – Komisja proponuje zapis ust. 3  w  brzmieniu:
"3.O kontroli przewodniczący komisji  zawiadamia  na  piśmie  burmistrza  i kierownika  
kontrolowanej jednostki  na conajmniej 7 dni  przed  podjęciem  czynności  kontrolnych".

ust. 4 – Komisja nie wnosi uwag  do zapisu  ust. 4
"4.Protokół pokontrolny  komisja  przesyła burmistrzowi  w ciągu 7 dni  od  zakończenia  
kontroli  celem   zajęcia   stanowiska.  Protokół   przysyła  się   również   jednostce 
kontrolowanej."

ust. 5 – Komisja nie wnosi uwag  do zapisu  ust. 5
"5.Jednostce kontrolowanej i burmistrzowi  służy  prawo  złożenia wyjaśnień  w terminie  
14 dni od  daty  otrzymania  protokołu  pokontrolnego".

                                                                  Stary  § 55

                                      Komisja proponuje  skreślić   cały § 55
                                      kolejność przesuwa się o  jeden numer

                                       
                                                           Stary  § 56  (nowy § 53)

ust. 1  - Komisja proponuje  wykreślić ust. 1

ust.2 –  Komisja  nie wnosi uwag do zapisu  ust. 2. Numeracja  przesunie się  i  zapis  ust. 2 
będzie  ust.1
"1.Przewodniczący komisji zwołuje jej  posiedzenie  na  żądanie  przewodniczacego  rady  
lub conajmniej połowy członków komisji".
 



ust. 3 – Komisja proponuje  brzmienie  obecnego  ust. 2 :
"2.O terminie posiedzenia komisji powiadamia się członków komisji przynajmniej na 5 
dni przed posiedzeniem".

ust.4 – Komisja nie wnosi uwag do zapisu ust.4  obecnego ust.3
"3.Komisja obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad."

ust.5 –  skreślony

                                                           
                                                                 Stary  § 57   
                                         Komisja proponuje  skreślić   cały § 57
                                         kolejność przesuwa się o  jeden numer

 
                                       
                                                                 Stary  § 58  
                                       Komisja proponuje  skreślić   cały § 58
                                         kolejność przesuwa się o  jeden numer

Radca prawny T.Głębocki  zaproponował aby przenieść  zapis   ust.2  §   58  (starego)   do   
starego § 48  jako  ust. 3  o następującej treści:
"§ 48  ust. 3.  Sprawozdanie  za  ostatni  rok  działalności, komisje  składają   na   
ostatniej   sesji upływającej kadencji".

Ponadto  zaproponował  zmianę  zapisu w  § 48  ust. 2  w następujący sposób:
"2.Po upływie każdego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem ust. 3  komisje 
przedstawiają radzie  sprawozdania  ze  swojej działalności  w terminie  do  końca 
lutego " .

Stary §  58 zostałby   skreślony w całości.
Natomiast  stary § 48  otrzymały brzmienie:

"1.Komisje przedkładają radzie plany pracy w okresach półrocznych, nie  później  niż do:
1) końca stycznia na pierwsze półrocze;
2) końca lipca na drugie półrocze
2.Po upływie  każdego  roku  kalendarzowego  z   zastrzeżeniem  ust. 3, komisje 
przedstawiają radzie   sprawozdania  ze  swojej   działalności   w terminie do końca 
lutego 
3.Sprawozdanie  za  ostatni  rok  działalności, komisje  składają  na ostatniej  sesji  
upływającej kadencji.
4.Rada  może  zażądać   sprawozdania  komisji  w  każdym  czasie."



Ad.4
Sprawy różne. 

Spraw  różnych  nie  wniesiono.

Prace  komisji  zakończyły się na  §  58  (stara numeracja ).

Termin   następnego  posiedzenia   ustalono  na  dzień  18 października 2016r.  godz. 9:00 .
 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący  komisji
Kowalik Danuta                                                                         ds. opracowania  Statutu 
                                                                                                                Gminy Kłobuck

                                                                                                              Aleksander Tokarz

 


