Protokół Nr 9/2009

Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 27 maja 2009 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu członków komisji i
gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia, który został
przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Przyjęcie projektów Statutów sołectwa Gminy Brzesko .
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Przewodniczący Adam Smołucha poinformował ,że projekty uchwał w sprawie przyjęcia
Statutów sołectw Gminy Brzesko zostały wprowadzone pod obrady dzisiejszej sesji bez
opinii Komisji Statutowej .Zaproponował aby członkowie komisji wyrazili swoje opinie dot.
przyjęcia tych statutów .Jeżeli komisja uzna że należy te projekty statutów jeszcze raz
ponownie przeanalizować wówczas

jako przewodniczący komisji zgłosi wniosek o ich

wycofanie z porządku obrad sesji.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił komisji że projekty statutów sołectw które
zostały skierowane pod obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym zostały przesłane z
poprawkami

sołtysów i radcy prawnego. Zostały również skonsultowane z

niektórymi

radnymi z panem Burmistrzem i panem sekretarzem .Zgadza się z panem przewodniczącym
komisji że jeżeli z tymi poprawkami komisja się nie zgodzi to można te projekty zdjąć z
porządku obrad sesji ,ale tych poprawek sołtysów było tylko kilka ,dokładnie 8 a cały
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pozostały tekst projektu statutu został juz na komisji przedyskutowany. Nic więc nie stoi na
przeszkodzie aby dzisiaj komisja zapoznała sie z poprawkami sołtysów i wyraziła swoją
opinię.

Radna Maria Kądziołka wyjaśniła ,ze na prośbę sołtysów odbyło się spotkanie z sołtysami
w Mokrzyskach .Ustaliliśmy na tym spotkaniu ostateczny tekst statutu ,przeanalizowaliśmy
wszystkie uwagi sołtysów , dlatego też pan przewodniczący ujął w porządku obrad sesji ich
przyjęcie.
Ponadto radna zgłosiła formalny wniosek o wybór zastępcy komisji Statutowej .Ostatnio
zdarzyła się taka sytuacja ,że pan przewodniczący był na wyjeździe i nie było możliwości
zwołania posiedzenia komisji Statutowej.

Przewodniczący Adam Smołucha stwierdził ,że ostateczna opinia komisji Statutowej winna
być wiążąca dla Rady Miejskiej a Statut w całości łącznie z uwagami sołtysów winien być
przyjęty przez komisję.

Radni Maria Kucia ,Ewa Chmielarz ,Franciszek Brzyk ,Jadwiga Kramer i Adam Smołucha
stwierdzili że projekty statutów winny zostać ponownie przeanalizowane na posiedzeniu
Komisji Statutowej i w związku z tym przewodniczący komisji zgłosi na sesji wniosek o
wycofanie ich z porządku obrad sesji.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk ponownie przypomniał członkom komisji statutowej że
projekty statutów po konsultacji z sołtysami i ich uwagami zostały przekazane do radcy
prawnego celem wydania opinii. Pani radczyni dokonała analizy projektów i pozytywnie je
zaopiniowała w związku z powyższym zostały skierowane na sesję , nie ma w tym przypadku
żadnego pospiechu ale bądźmy konsekwentni. Przecież cały tekst statutów oprócz poprawek
sołtysów został już pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
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Radna Maria Kądziołka ponownie zawnioskowała o wybór zastępcy przewodniczącego
Komisji Statutowej .
Wniosek radnej Kądziołka przewodniczący

Komisji Statutowej Adam Smołucha

poddał pod głosowanie – głosowano 1 za , 3 przeciw, 3 wstrzymujące – wniosek upadł.

Ustalono że kolejne posiedzenie komisji Statutowej w temacie zaopiniowania projektów
Statutów sołectw odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 roku, natomiast z porządku obrad sesji
w dniu 27 maja br. zostaną wycofane projekty uchwał w sprawie ich przyjęcia.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-9.45

Przewodniczący Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha

Protokołowała:Inspektor Marta Kólkowska

