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RF.0012.6.2.KS

PROTOKÓŁ nr 2

z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia  8.05.2019 roku odbytego w sali widowiskowej
w Dolsku w godz. od 14.00- 15.30.

Komisja Statutowa w składzie:
1. Nawrot Romuald
2. Rzepczyński Jan
3. Szczepaniak Filip – nieobecny
4. Woroch Jacek
5. Kaczmarek Jarosław

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz M. Godawa.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Romuald Nawrot, który powitał
zebrane osoby. Poinformował, że przedmiotem obrad jest:
1. Zaakceptowanie protokołu z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 10 kwietnia 2019

roku.
2. Zaproponowanie i omówienie zmian Statutu Gminy Dolsk.

Ad.1. Zaakceptowanie protokołu z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 10 kwietnia
2019 roku.
Przewodniczący Komisji R. Nawrot przystąpił do odczytania protokołu
nr RF.0012.6.1.2019.KS z dnia 10 kwietnia 2019 roku, który został przez członków Komisji
zaakceptowany jednogłośnie 4 głosami „za”.

Ad.2. Zaproponowanie i omówienie zmian Statutu Gminy Dolsk.

Przewodniczący R. Nawrot przypomniał, że Komisja zebrała się w związku ze złożonym
przez Klub Radnych Gminy Dolsk projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Dolsk.
Poniższa tabelka przedstawia zaproponowane przez radnych zmiany w porównaniu
do obecnych zapisów statutu.

Lp.  Obecny zapis Statutu Gminy Dolsk Zaproponowane zmiany przez
poszczególnych radnych

1. § 15.2. Komisje Rady liczą od 3 do 5
członków.

Klub Radnych: § 15 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Komisje Rady liczą  co najmniej 3 członków”.

Pozostali członkowie komisji: (pozostawienie
zapisu)
§15 ust.2 Komisje Rady liczą od 3 do 5
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członków.

2. §15.1. Rada powołuje następujące stałe
komisje:
5) Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa

Radny J. Woroch: §15.1 Rada powołuje
następujące stałe komisje:
5) Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych.

3. 68.1. Burmistrz wystawia radnym dokument
podpisany przez Przewodniczącego Rady, w
którym stwierdza się pełnienie funkcji
radnego.

Klub Radnych:§ 68 uchyla się ust.1

4. §69.1.Komisja Rewizyjna składa się z
Przewodniczącego oraz od 2 do 4 członków
komisji.

Klub Radnych: § 69 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Rewizyjna składa się
z Przewodniczącego oraz  co najmniej
2 członków komisji”.
Pozostali członkowie komisji: (pozostawienie
zapisu) §69.1.Komisja Rewizyjna składa się z
Przewodniczącego oraz od 2 do 4 członków
komisji.

5. §106.2. Kluby mogą przedstawiać swoje
stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez
swych przedstawicieli.

Klub Radnych:§ 106 dodaje się ust.3
„Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać
stanowiska Klubów we wszystkich sprawach
będących przedmiotem obrad Rady”

Ustalono  przez  wszystkich  członków  komisji
następujący zapis:
§ 106 dodaje się ust.2 „Członkowie Klubów
mogą przedstawiać stanowiska Klubów we
wszystkich sprawach będących przedmiotem
obrad Rady”

6. §24.6. Powiadomienie wraz z materiałami
dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu
budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu
przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni
przed sesją.
§24.7. Projekt budżetu gminy oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu
przekazywane są do biura Rady na 16 dni
przed planowanym terminem sesji.

Sekretarz: §24.6. Projekt budżetu gminy
przekazuje się radnym najpóźniej na 21 dni
przed sesją poświęconą uchwalaniu budżetu.
§24.7.Sprawozdania z wykonania budżetu oraz
sprawozdania finansowe przekazuje się radnym
najpóźniej na 21 dni przed planowaną sesją
absolutoryjną .

7. §33. Porządek obrad obejmuje w
szczególności:
4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzednich sesjach

Radny R. Nawrot: §33. Porządek obrad
obejmuje w szczególności:
4) usunięcie punktu 4 i dodanie informacji o
udzielonych odpowiedziach w punkcie 1) w
informacji Przewodniczącego Rady z
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działalności międzysesyjnej. ( chodzi o zapis o
nie czytaniu odpowiedzi na interpelacje)

8. §34.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 34
pkt 2, składa Burmistrz lub Zastępca
Burmistrza.

Sekretarz: błąd pisarski § 34.1. Sprawozdanie,
o jakim mowa w § 33 pkt 2, składa Burmistrz
lub Zastępca Burmistrza.

9. §40.2. Po zamknięciu dyskusji projekt
uchwały jest odczytywany, a następnie
rozpoczyna się procedura głosowania.

Radny R. Nawrot: §40.2. Po zamknięciu
dyskusji prowadzący obrady odczytuje tytuł
uchwały, a następnie rozpoczyna się procedura
głosowania.

10. §43.1.Protokół z sesji musi odzwierciedlać
jej przebieg.

Radny R. Nawrot/Sekretarz §43.1. Protokół z
sesji odzwierciedla jej przebieg.
Pytanie: Czy można zamieścić link do
transmisji?

11. §46.1. Uchwały, o jakich mowa w § 23
ust.1., a także deklaracje, oświadczenia apele
i  opinie,  o  jakich  mowa  w  §  23  ust.2  są
sporządzone w formie odrębnych
dokumentów.

Sekretarz: błąd pisarski §46.1. Uchwały, o
jakich mowa w § 22 ust.1., a także deklaracje,
oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §
22 ust.2 są sporządzone w formie odrębnych
dokumentów.

12. §64. 5. Protokół przyjmowany jest na
następnym posiedzeniu komisji przez
głosowanie. Po przyjęciu protokołu, w
terminie 3 dni roboczych, jest on
zamieszczany w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

Radny R. Nawrot/Sekretarz:§ 64.5. Protokół z
posiedzenia komisji sporządzany jest w
terminie 10 dni roboczych od zakończenia
posiedzenia i podpisywany przez
Przewodniczącego komisji.
Protokół podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk w terminie 5 dni od dnia jego
podpisania.
6. Radni mogą zgłaszać na piśmie
poprawki do protokołu nie później jednak niż
do najbliższego posiedzenia komisji.

13. §88.2. Sprawozdanie powinno zawierać:5)
ocenę wykonania budżetu Gminy za rok
ubiegły oraz wniosek w sprawie
absolutorium.

Sekretarz. § 88.2.5) -wykreślić

14. §89.4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia jej
posiedzenia protokół, który winien być
przyjęty na najbliższym posiedzeniu komisji
i podpisany przez wszystkich członków
Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 89.4.
Protokół z posiedzenia komisji sporządzany
jest w terminie 10 dni roboczych od
zakończenia posiedzenia i podpisywany przez
Przewodniczącego komisji.
Protokół podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk w terminie 5 dni od dnia jego
podpisania.
5.Radni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do
protokołu nie później jednak niż do
najbliższego posiedzenia komisji.
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15. §78.1. Postępowanie kontrolne
przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie działalności
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej
działalności według kryteriów ustalonych w
§ 74 ust. 1.

Sekretarz: błąd pisarski: §78.1. Postępowanie
kontrolne przeprowadza się w sposób
umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej
działalności według kryteriów ustalonych w §
72 ust. 1.

16. §91. Obsługę biurowa Komisji Rewizyjnej
zapewnia Burmistrz. Przepis §46 stosuje się
odpowiednio.

Sekretarz: błąd pisarski: §91. Obsługę biurowa
Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
Przepis § 45 stosuje się odpowiednio.

17. §98.3.Posiedzenia Komisji są
protokołowane.

§98.3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
Przepisy § 64.5 stosuje się odpowiednio.

Ad. Lp.1.  i Ad.Lp.4. Zdaniem radnego J. Kaczmarka uporządkowanie zapisów w §15
pozwoli radnym na pracę w komisach zgodnie z zainteresowaniami. Uważa, że jeżeli w
komisji będzie nawet 9 radnych to w niczym to nie będzie przeszkadzało. Ościenne  gminy
nie ograniczają w żaden sposób składu ilościowego komisji.
Przewodniczący Komisji R. Nawrot uważa, że z kolei inny zapis statutu, mówi, że radny
może być członkiem 2 komisji i w przypadku wprowadzenia zmian w  § 15 i pozostawieniem
zapisu § 15.3.  może się okazać, że nie ma wystarczającej ilości chętnych do pracy w danej
komisji. Obecnie w Komisji rolnictwa również jest „wakat” z powodu braku chętnych
do pracy, gdzie jesteśmy przecież gminą rolniczą,  a skład ilościowy komisji rolnictwa
to tylko 3 osoby. R. Nawrot dodał, że jeżeli mówimy o gminach ościennych to również
posłuży się przykładem z gminy Borek Wlkp. gdzie niewyznaczenie maximum składu
ilościowego radnych w komisjach doprowadziło do długich i niepotrzebnych debat oraz
problemów z obsadzeniem wszystkich komisji.
Radny J. Woroch, przypomniał, że podczas wprowadzania zmian w zapisach statutu to Pan J.
Kaczmarek i inni radni obecnie członkowie Klubu Radnych walczyli o zapis aby radny mógł
być członkiem 2 komisji, a teraz po niespełna pół roku od wprowadzenia zmian temat znowu
się pojawia.
Radny J. Kaczmarek wysunął propozycję, że może należy się zastanowić nad zmniejszeniem
ilości komisji, ustawa obligatoryjnie mówi o 2 komisjach, a reszta komisji zależy od ustaleń i
zapisów statutu.. Jeżeli tematy i plany pracy powielają się w poszczególnych komisjach  to
można się zastanowić i zminimalizować je.
Radny J. Rzepczyński poinformował, że w szkoleniu w którym ostatnio brał udział,
prowadzący Pan Drozdowicz zwracał właśnie radnym uwagę na fakt ograniczenia
ilościowego w składach komisji, gdyż zwyczajnie daje to możliwość najlepszej współpracy
pomiędzy członkami komisji, komisje działają  wtedy sprawnie i bez problemów. Uważa
również, że powrót do prac nad zapisami statutu po 5 miesiącach jego obowiązywania bez



5

wprowadzenia odgórnych zmian w uchwałach, które wpływają na zapisy w statucie jest dla
niego nie zrozumiałe. Została wybrana nowa rada, nastąpiła zmiana na stanowiskach  i nagle
okazało się, że muszą zostać wprowadzone inne zapisy dostosowujące przepisy do nowej
rzeczywistości.
Radny J. Kaczmarek prosi o poparcie zmian, a  Wojewoda zadecyduje czy są one zgodne z
literą prawa czy nie.
R. Nawrot prosi radnego J. Kaczmarka o odpowiedź co tak naprawdę autor miał na myśli
i  dlaczego  dąży  do  zmiany  ilościowej  w  składzie  komisji.  Statut  jest  po  zmianach  i  nie
chcemy robić na nim prób i sprawdzać co to zmiana może przynieść.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że nie zmusimy radnych do pracy i tak nadal rada musi
przegłosować daną kandydaturę. Podczas szkoleń również był podejmowany ten temat i
szkolący zwracali uwagę, że w przypadku nieograniczonego składu może dojść do tzw. sesji
bis co wcale dobrze nie wpłynie na pracę komisji. Wojewoda  i jego biuro nadzoru uchyla
tylko zapis sprzeczny lub niezgodny z prawem.
Radny J. Woroch jest za pozostawieniem składu komisji  w ilości 3-5 ew.6 i utrzymaniem
zapisu o pracach radnego w 2 komisjach.
Radny J. Rzepczyński jest również za utrzymaniem składu w ilości 3-5 członków.
Przewodniczący Komisji R. Nawrot podsumowując tą propozycję za zgodą wszystkich
członków, zaproponował aby przedstawić 2 propozycje mecenasowi, a on wyrazi swoją
opinię  na kolejnym posiedzeniu  pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami.

Ad.Lp.2.
Radny J. Woroch zaproponował aby nazwa Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa została skrócona i brzmiała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych.  Propozycja została przyjęta przez wszystkich radnych.

Ad.Lp.3 Zaproponowany zapis został przyjęty jednogłośnie.

Ad.Lp.5. Zaproponowany zapis w § 106 ust.3 przez Klub Radnych został częściowo
zaakceptowanych przez pozostałych radnych, którzy uważają że jest to tylko i wyłącznie
zmiana redakcyjna i aby nie powielać zapisów zostanie wykreślony zapis z ust.2 i zastąpiony
zaproponowanym zapisem. Ustalono tylko że słowo „przedstawiciele” zostanie zastąpione
słowem ”Członkowie”.

Ad.Lp.6. Sekretarz M. Godawa zaproponowała, aby w § 24 dodać zapis , że w przypadku
zwykłych uchwał pozostaje termin 7 dniowy.

Ad.Lp.7. Przewodniczący Komisji R. Nawrot zaproponował aby usunąć w §33 punkt 4),
a informację o udzielonych odpowiedziach na interpelacje dodać do punktu 1).

Ad.Lp.8, 11, 15, 16 zmiany wynikają z błędów pisarskich i zostały zaakceptowane
jednogłośnie.

Ad. Lp.9.
Radny  R.  Nawrot  proponuje  zapis  w  §40.2   aby  został odczytany  tytuł uchwały.  Radni
zgodzili się na zaproponowana zmianę.

Ad. Lp.10. Radny R. Nawrot oraz Sekretarz M. Godawa zaproponowali aby usunąć z §43.1
słowo „musi”. Pozostali radni nie wnieśli uwag.
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Ad.Lp.12,14,17
Radny J. Woroch oraz R. Nawrot uważają, że procedura akceptowania napisanego protokołu
powinna zostać ujednolicona. J. Woroch proponuje powrót do poprzedniego rozwiązania aby
przewodniczący komisji akceptował protokół. R. Nawrot oraz Sekretarz M. Godawa dodali,
że w znaczący sposób ułatwi to pracę Urzędu gdyż obecnie czekanie za odbyciem kolejnego
posiedzenia komisji blokuje wykonywanie zadań i obowiązków pracowników urzędu, którzy
nie mogą udzielać odpowiedzi. Jednocześnie protokoły są umieszczane na stornie
internetowej  w odległych terminach w porównaniu do terminu posiedzenia komisji.
Jednocześnie proponują zapis, w którym radny będzie mógł wnieść pisemne uwagi
do protokołu w terminie do kolejnego posiedzenia komisji.

Ad. Lp.13. Sekretarz M. Godawa poinformowała, że zapis §88.2. należy wykreślić gdyż
nie jest możliwe aby jego zapisy zostały spełnione w terminie do końca marca danego roku.
Akty prawne wyższego rzędu określają również te zadania więc nie jest konieczne ujęcie ich
w statucie.

Termin następnego spotkania Komisji Statutowej został zaproponowany na dzień  5 czerwca
2019 r. na godz. 14,00.

Przewodniczący  Komisji R. Nawrot podziękował zebranym za udział w posiedzeniu
komisji.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


