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RF.0012.6.3.KS

PROTOKÓŁ nr 3

z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 5 czerwca 2019 roku odbytego w sali widowiskowej
w Dolsku w godz. od 14.00- 15.00.

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

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył Adwokat M. Kropidłowski.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Romuald Nawrot, który powitał
zebrane osoby i poinformował, że przedmiotem obrad jest:
1. Zapoznanie się z opinią adwokata M. Kropidłowskiego o zaproponowanych zmianach,

które komisja opracowała na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 roku. Wszelkie zmiany
zostały ujęte w formie tabelarycznej i na tej podstawie będą omawiane.

Ad.1. 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

Opinia adwokata M.
Kropidłowskiego

Wyniki głosowania i
ostateczna wersja
zapisu.

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
członków.

Mecenas
zaproponował aby
pozostawić
obowiązujący zapis i
go nie zmieniać, co
szczególnie wpłynie
na jakość prac w
komisjach i ułatwi
podejmowanie
decyzji.

Głosowanie w sprawie
pozostawienia
obowiązującego zapisu:
1. J.  Kaczmarek   -

przeciw
2. R. Nawrot- za
3. J. Woroch- za
Podjęto decyzję o
pozostawieniu w
niezmienionej formie
zapisu.
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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.

 M. Kropidłowski
poinformował, że jest
to zmiana do
uregulowania w
całości wg uznania
członków rady.

Głosowanie w sprawie
zmiany nazwy komisji
1.J. Kaczmarek  - za
2. R. Nawrot- za
3. J. Woroch- za
Podjęto decyzję o
wprowadzeniu zmiany
nazwy komisji.

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

Klub Radnych:§ 68
uchyla się ust.1

M. Kropidłowski- jest
to kwestia
kontrowersyjna,
zmiana jest zgodna z
przepisami prawa.

Głosowanie w sprawie
uchylenia zapisu §68
ust.1
1.J. Kaczmarek  - za
2. R. Nawrot- za
3. J. Woroch- za
Podjęto decyzję o
uchyleniu zapisu.

§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.

Mecenas
zaproponował aby
pozostawić
obowiązujący zapis i
go nie zmieniać, co
szczególnie wpłynie
na jakość prac w
komisjach i ułatwi
podejmowanie
decyzji.

Głosowanie w sprawie
pozostawienia
obowiązującego zapisu:
1. J. Kaczmarek  -
przeciw
2. R. Nawrot- za
3. J. Woroch- za
Podjęto decyzję o
pozostawieniu w
niezmienionej formie
zapisu.

§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

Zmiana jak
najbardziej potrzebna.

Głosowano w sprawie
wprowadzenia zmian w
zapisach § 106 dodaje się
ust.2 „Członkowie
Klubów mogą
przedstawiać stanowiska
Klubów we wszystkich
sprawach będących
przedmiotem obrad
Rady”
1.J. Kaczmarek  - za
2. R. Nawrot- za
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komisji następujący
zapis:
§ 106 dodaje się ust.2
„Członkowie Klubów
mogą przedstawiać
stanowiska Klubów we
wszystkich sprawach
będących przedmiotem
obrad Rady”

3. J. Woroch- za
Podjęto decyzję o
zmianie § 106.

§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 .

M. Kropidłowski
poinformował, że
zawiadomienie i
wszystkie materiały
wraz z uchwałami
które będą omawiana
podczas sesji muszą
być dostarczone w
jednym
obowiązującym
terminie.

Głosowano w sprawie
pozostawienia zapisu
obecnie obowiązującego.
1. J. Kaczmarek – za
2. J. Woroch – za
3. R. Nawrot  - za

Zapisy §24.6 pozostaną
w niezmienionej formie.

§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 działalności
międzysesyjnej. (
chodzi  o  zapis  o  nie

Jeżeli zapisy o takiej
treści zostaną zawarte
w Statucie to przepis
ten nie będzie
wadliwy.

Głosowano w sprawie
wprowadzenia
zaproponowanych zmian:
1.R Nawrot – za
2. J. Woroch – za
3.J.Kaczmarek – za.
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czytaniu odpowiedzi na
interpelacje)

§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.

Poprawa wszystkich
błędów pisarskich jest
sprawą jak najbardziej
oczywistą.

Głosowano w sprawie
poprawy błędu
pisarskiego § 34.
1. J. Kaczmarek- za
2. J. Woroch – za
3. R. Nawrot- za

§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.

Zaproponował aby w
momencie zmian w
treści uchwały
poinformować o
wprowadzonej
zmianie. Dodać zapis
odpowiedniej treści.

Głosowano w sprawie
wprowadzenia zmian w
zapisach § 40.
1.R. Nawrot- za
2. J. Woroch – za
3. J. Kaczmarek – za.

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?

M. Kropidłowski
stwierdził, że nie ma
przeciwskazań aby
dodać w treści
protokołu odnośnik w
postaci linku do
transmisji. Dodać
kolejny  zapis w
statucie – paragraf 3.

Radny R. Głosowano w
sprawie wprowadzenia
zmian w zapisach § 43.
1.R. Nawrot- za
2. J. Woroch – za
3. J. Kaczmarek – za.

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.

Błąd pisarki Głosowano w sprawie
poprawy błędu
pisarskiego § 46.
1. J. Kaczmarek- za
2. J. Woroch – za
3. R. Nawrot- za

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

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.

W celach
organizacyjnych
zmiana jak najbardziej
potrzebna i
porządkująca.

Głosowano w sprawie
wprowadzenia zmian.
1.R. Nawrot- za
2. J. Woroch – za
3. J. Kaczmarek – za.
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Informacji
Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy
Dolsk.

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

Głosowano w sprawie
wykreślenia zapisów §
88.2.5).
1.R. Nawrot- za
2.J. Woroch – za
3.J. Kaczmarek – za.

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.

Konieczny w celu
ujednolicenia zapisów
statutu.

Głosowano w sprawie
wprowadzenia zmian do
zapisu w § 89.4.
1.R. Nawrot- za
2. J. Woroch – za
3. J. Kaczmarek – za
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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.

Błąd pisarski Głosowano w sprawie
poprawy błędu
pisarskiego § 78.
1. J. Kaczmarek- za
2. J. Woroch – za
3. R. Nawrot- za

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.

Błąd pisarski Głosowano w sprawie
poprawy błędu
pisarskiego § 78.
1. J. Kaczmarek- za
2. J. Woroch – za
3. R. Nawrot- za

17. §98.3.Posiedzenia
Komisji są
protokołowane.

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

W celu ujednolicenia
zapisów statutu

Głosowano w sprawie
wprowadzenia zmian do
zapisu w § 98.3.
1.R. Nawrot- za
2. J. Woroch – za
3. J. Kaczmarek – za

Data kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej zostanie ustalona w terminie późniejszym,
kiedy wszystkie zapisy zostaną przygotowane w formie projektu uchwały.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


