Protokół z posiedzenia
Komisji Statutowej
z dnia 14 czerwca 2011 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul.
Krasickiego 9 w Krupskim Młynie – 14 czerwca 2011 roku.
Obecni na posiedzeniu:
Henryk Brodziak
Bogdan Huczko
Adam Łuć
Krzysztof Pilarski
Franciszek Sufa
W posiedzeniu wzięli udział ponadto Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss oraz
Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda.
Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie poprawek do treści Statutu Gminy Krupski Młyn.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, następnie zapytał czy
członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. Nikt z obecnych nie wniósł
uwag.
Ad. 1.
Przygotowanie poprawek do treści Statutu Gminy Krupski Młyn.
Przewodniczący Komisji Statutowej poprosił o zastanowienie się w jaki sposób opracowana
zostanie ostateczna wersja Statutu Gminy, czy radcy prawni przygotują skróconą,
syntetyczną ujednoliconą wersję Statutu Gminy, a potem radni ponownie będą mogli się nim
zająć.
Następnie zaproponował, aby w następnej kolejności zająć się Regulaminem Komisji
Rewizyjnej a później omówić sprawy bieżące, jeśli takie się pojawią. Kolejne spotkanie
planowane jest na wrzesień br.
Radny Łuć zaoponował wobec propozycji opracowywania treści Statutu przez radców gminy,
stwierdził, że lepiej byłoby opracować ten tekst w gronie Komisji Statutowej, Rady Gminy a
następnie Wójta. Podkreślił, że to przecież radni częściej korzystają z zapisów Statutu i
przedstawianie ich radcom to dokonywania zmian nie jest najlepszym pomysłem.
Zastępca Wójt zwrócił się do radnych z pytaniem o cel dokonywania zmian w Statucie. Co
radni chcą przez to osiągnąć? Czy nie warto byłoby popracować nad zapisami, które są
nieprawidłowe, czy tymi, które nie zostały jeszcze uregulowane a pomogłyby funkcjonować
radnym i wójtowi. Jego zdaniem praca taka jest zbyteczna.
Przewodniczący Weiss stwierdził, że w obecnej chwili nie warto zmieniać aktu, który dobrze
funkcjonuje.
Bogdan Huczko dodał, że nie można go zbyt uszczegóławiać, bo będzie trudno go później
stosować. Franciszek Sufa podsumowując, stwierdził, że zapisami wnioskowanych zmian
mają się zająć radni we wrześniu 2011 roku. Należy wykorzystać czas na przygotowanie
zmian i przemyślenie ich szczegółowo. Zebrane wnioski zostaną przeanalizowane i
opracowane na jesiennym posiedzeniu Komisji Statutowej.
Adam Łuć wnioskował, aby na jesiennym posiedzeniu zająć się również projektem Statutu
Sołectwa Krupski Młyn.
Następnie radni rozpoczęli analizę poszczególnych poprawek do Regulaminu Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby w Rozdziale 2, § 3 „Przygotowanie sesji”
znalazł się zapis: „Zabezpieczenie obsługi prawnej sesji Rady Gminy”.
Bogdan Huczko przypomniał, że już wcześniej wnioskował o taką obecność radcy na sesji,
jednocześnie zauważył, że radcy prawni obecni na sesjach w innych gminach przygotowują
się do obrad przez zapoznanie się z materiałami i projektami uchwał.
Franciszek Sufa stwierdził, że wniosek dot. obecności radców jest bardzo dobry, natomiast
osoby te powinny być dobrze przygotowane do prowadzonej dyskusji.
Radny Łuć stwierdził, że należy rozważyć aby w Regulaminie znalazł się również zapis o
tym, żeby na każdej sesji była księga wniosków i interpelacji radnych.
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Bogdan Huczko wnioskował, aby Wójt Gminy zapewnił na sesji obecność kierowników
referatów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i placówek wtedy, gdy sprawa dotyczy
właściwego referatu czy placówki.
Członkowie Komisji wstępnie przyjęli przedstawione poprawki i uwagi do Regulaminu Rady
Gminy oraz wnioskowali o przygotowanie i zebranie tych poprawek, a następnie przedstawić
je członkom Komisji Statutowej
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że wnioskował o zapis w Statucie Sołectwa aby
zebranie wiejskie odbyło się dwa razy w roku, natomiast zapis w Statucie jest, że takie
spotkanie odbywać się będzie tylko raz w roku.
Przewodniczący Sufa potwierdził, że zapis mówi o „zebraniu, które odbędzie się nie mniej niż
jeden raz w roku”; co oczywiście nie wyklucza zorganizowania spotkania z mieszkańcami
częściej niż jeden raz w roku.
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Wniesiono następujące poprawki:
1)
§ 8 pkt 1: „Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Przewodniczącego lub
jego zastępcę w miarę potrzeb.” – dotychczasowy zapis;
propozycja: „Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Przewodniczącego lub jego
zastępcę zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę
Gminy.”
2)
§ 8 pkt 3: „Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
minimum 3 członków” – dotychczasowy zapis;
Przewodniczący Rady gminy wnioskował aby był zapis: „Posiedzenie Komisji jest
prawomocne, gdy uczestniczy w nim przynajmniej połowa składu osobowego Komisji.”
Franciszek Sufa wnioskował o zapis: „…powyżej połowy składu osobowego Komisji.”
Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty.
3)
§ 11 pkt 1: „Podstawowym formą działania Komisji jest kontrola.” –
dotychczasowy zapis;
Przewodniczący Komisji wnioskował aby zmienić zapis na: „Podstawowym celem
działania Komisji jest kontrola.”
Bogdan Huczko zaproponował aby uzupełnić zapis § 1 o treść: „1. Komisja Rewizyjna
jest stałą komisją rady gminy powołaną w celu kontrolowania działalności wójta oraz
gminnych jednostek organizacyjnych. 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie
Radzie Gminy informacji niezbędnych do ceny działalności Wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności
kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. 3. Komisja
Rewizyjna bada i ocenia na polecenie Rady gminy materiały z kontroli działalności
Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanych przez inne podmioty.
Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych. 4. Komisja Rewizyjna
wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i w niniejszym
Regulaminie.” Natomiast wykreślić § 11;
4)
Skreślić § 12 pkt 1;
5)
§ 15 – otrzymuje brzmienie Członków Komisji podczas przeprowadzania
kontroli obowiązuje zachowanie zasad tajemnicy służbowej a pkt a) należy wykreślić
w całości;
6)
§ 17 - Radny Łuć zaproponował aby umieścić zapis: „Zadaniem Komisji w
szczególności jest:…”,
Zastępca Wójta wnioskował o zmianę zapisu: „Praca Komisji Rewizyjnej polega na:
- rzetelnym i obiektywnym ustaleniu stanu faktycznego;
- ustaleniu „ewentualnych” uchybień;
- ustaleniu „ewentualnych” nieprawidłowości;
- wykrywanie „ewentualnych” zaniedbań;
7) w § 18 dodać zapis „ewentualne” uchybienia;
8) Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby umieścić również zapis mówiący o
możliwości wykonania ekspertyz na zlecenie Komisji Rewizyjnej:”
9) Radny Huczko zaproponował, aby w § 16 pkt 3 znalazł się zapis następującej treści:”1.
Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w
zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej. 2. W przypadku, gdy
skorzystanie z porad, opinii i ekspertyz wymaga zawarcia odrębnej umowy o dokonania
wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady Gminy, celem podjęcia uchwały zobowiązującej
osoby zarządzające mieniem gminnym do zawarcia stosowanej umowy w imieniu Gminy.”
10) Adam Łuć zawnioskował, aby w § 19 również uzupełnić zapisy o słowa „ewentualnych
uchybień oraz nieprawidłowości”.
11) wykreślić § 23;
Komisja postanowiła powrócić do tematu Regulaminu Komisji na kolejnym, tj. wrześniowym
posiedzeniu Komisji.
Regulamin Rady Gminy
a)
Rozdział 2 Przygotowanie sesji § 4: umiejscowić tam zapis o obsłudze
radcy prawnego oraz o obecności Kierowników Referatów Urzędu Gminy, jak i
jednostek organizacyjnych w przypadku poruszania na sesji spraw merytorycznie
związanych z zakresem działalności referatu czy jednostki;
b)
Umożliwić wgląd do Księgi „wniosków i interpelacji radnych” na każdej sesji.
Ad. 2.
Sprawy bieżące.
1. Członkowie Komisji postanowili powrócić do dyskusji nad uchwałą w sprawie
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy Krupski Młyn podczas
najbliższych posiedzeń Komisji.
2. Radni wnioskowali o wyposażenie w meble biurowe Biura Rady Gminy.
3. Bogdan Huczko:
a. – wnioskował do Komisji Budżetowej, aby przeprowadzić przegląd po
inwestycyjny remontu Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie pod względem
gwarancji;
b. - pytał kiedy będą łatane dziury na drogach na terenie gminy;
c. - chciał się dowiedzieć na jakim etapie jest wiercenie studni głębinowej;
4. Przewodniczący Rady Gminy pytał co ze Statutem Sołectwa Krupski Młyn, czy będzie
taki uchwalony? Może należałoby skierować sprawę do przedyskutowania na
posiedzeniach Komisji Rady.
Zastępca Wójta stwierdził, że należy się bardzo dobrze zastanowić nad przyczyną
podjęcia uchwały w tej sprawie, bo przecież Krupski Młyn jest siedzibą władz gminy,
tj. Rady Gminy i Wójta.
5. Adam Łuć prosił o interwencję w sprawie asfaltu składowanego przy Starej Bramie
NITROERGU.
6. Krzysztof Pilarski wnioskował o informację na temat awaryjnego zasilania pomp w
Potępie oraz ścieków, które dostają się do rzeki.
7. Przewodniczący Rady gminy przypomniał, aby zaprenumerować czasopismo
„WSPÓLNOTA” i prosił radnych o uzupełnienie podpisów na protokołach Komisji, by
mogły one znaleźć się w BIP-ie.
Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 17.00
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Statutowa:
Henryk Brodziak
…………………………
Bogdan Huczko
…………………………
Adam Łuć
…………………………
Krzysztof Pilarski
…………………………
Franciszek Sufa
…………………………
Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
Prot. K. Michałek
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