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RF.0012.6.5.KS

PROTOKÓŁ nr 5

z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 13 listopada 2019 roku odbytego w sali
widowiskowej w Dolsku w godz. od 15.00- 15.45.

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, Skarbnik M. Surmicka.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Romuald Nawrot, który powitał
zebrane osoby i poinformował, że przedmiotem obrad jest zaakceptowanie protokołu
nr RF.0012.6.4.KS z dnia 16 października 2019 roku oraz zaakceptowanie projektu uchwały,
która będzie przedstawiona Radzie Miasta i Gminy Dolsk podczas obrad XV Sesji.
Następnie został odczytany protokół z dnia 16 października 2019 roku który zawiera
wszystkie zaproponowane zmiany.
W głosowaniu członkowie komisji zaakceptowali protokół 4 głosami „za”.

1. Nawrot Romuald - za
2. Rzepczyński Jan - za
3. Woroch Jacek - za
4. Kaczmarek Jarosław - za

Następnie przystąpiono do odczytania treść projektu uchwały w sprawie zmian statutu.
Przewodniczący R. Nawrot przypomniał, że Komisja została powołana w związku
z projektem uchwały zaproponowanym przez Klub Radnych Gminy Dolsk. Projekt zawierał
wprowadzenie następujących zmian:

1.) w § 15 ust. 2 - Komisje Rady liczą co najmniej 3 członków,
2.) w § 69 ust. 1 - Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz co najmniej

2 członków komisji,
3.) w § 106 ust. 3 - Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów

we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie zagadnienia zostały poruszone i omówione,
niezbędne poprawki zostały naniesione, wypracowane zmiany zostały ujęte w projekcie
statutu. Podczas obrad komisji akceptację uzyskała propozycja odnosząca się do zmian
w § 106, natomiast podczas dyskusji odrzucono pomysł dotyczący nieograniczonej
liczebności członków komisji.
Radny J. Kaczmarek podziękował za uwzględnienie zmiany a §106, uważając
jednocześnie, że zmiany zaproponowane w paragrafach 15 i 69 również wprowadziłyby
pozytywne zmiany w pracach komisji.
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W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk
członkowie komisji zaakceptowali go 4 głosami „za”.

1. Nawrot Romuald - za
2. Rzepczyński Jan - za
3. Woroch Jacek - za
4. Kaczmarek Jarosław - za

Korzystając z okazji Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował przedstawicieli
pozostałych komisji rady o piśmie, które zostało skierowane do działających przy Radzie
Miasta i Gminy Dolsk 2 Klubów Radnych w celu zaproponowania i wypracowania zmian
w obowiązującej uchwale nr II/9/2010 r. Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia diet
dla radnych.  Klub Radnych Gminy Dolsk nie przedstawił własnych propozycji, natomiast
propozycja Klubu Radnych Radni dla Gminy Dolsk została ujęta w projekcie uchwały.
Przewodniczący Klubu Radnych Gminy Dolsk J. Kaczmarek poinformował, że nie było
w piśmie konkretnych propozycji, dlatego klub nie miał się do czego odnosić.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że pismo miało na celu przedstawienia stanowiska
radnych i zaproponowanie rozwiązań. W związku z trudną sytuacją finansową gminy
propozycje zawarte w uchwale odnoszą się tylko do zmian procentowych w przypadku
nieobecności na posiedzeniach komisji, a nie została podwyższona kwota diety, która zostaje
utrzymana na obecnym poziomie.
Radni J. Woroch, J. Rzepczyński, R. Nawrot zaakceptowali zapisy projektu uchwały,
natomiast radny J. Kaczmarek odniósł się sceptycznie do przedstawionych zmian.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


