Protokół

z posiedzenia Komisji Statutowej RMZ
z dnia}) stycznia2016
Stan Komisji Statutowej

-

r.

Obecnych

6 radnych

-

4 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
d.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie pľawomocnościobrad;
Pľzedstawienie porządku obľad;
Informacje o rezygĺacji zudziału w pracach Komisji ľadnego.

Ż. Dyskusja nad projektem uchwaĘ związanej z dietami radnych.
3. Informacja o możliwościach wprowadzeniaKodeku Etyki Radnego Rady
4. Zamknięcie obrad.

Miasta Żyrardowa

Äd 1.
W dniu 20 styczniáŻ016 r' o godz. l8.00 w Resursie w Żyraľdowie odbyło śĺęposiedzenie

Komisji Statutowej RMZ. Posiedzenie otworzyła i popľowadziła Pani Beata Marzęda-Przybysz,
Pľzewodnicząca Komisji. Powitała uczestników spotkania
Poinformowano również

o

i

przedstawiła zaproszonych gości.

złożonej przez radnego Arkadiusza Rzepeckiego rczygnacji

z

pracy

w Komisji Statutowej RMZ.

Ad 2.
Dziesięcioro radnych złoĘłoprojekt uchwĄ w sprawie zmian w naliczaniu diet ľadnych
związany

z dezaktualizacjąpewnych zapisów w obecnie obowiązującej uchwale. Pani

Beata Marzęda-

Przybysz, Przewodnicząca Komisji, przedstawiła pľoponowane zmiany oraz ich uzasadnienie. Głos
zabra|i również Pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekretaľz Miasta' która wyjaśniłasposób obliczania

naleŻnej ľadnym

dieý, a także Pan JaľosławHernik, ľadca pľawny ÍJMŻ, który

na wątpliwościpľawne zýaszane przez członków

odpowiedział

Komisji.

W toku dyskusji dociekano, jak wygląda kwestia uspľawiedliwiania nieobecności na sesjach

czy posiedzeniach komisji stĄch' Radny Przemysław Brzycki wnioskował o wpľowadzenie zapisu
o niewypłacaniu w danym miesiącu

dieý radnemu' który przez caĘ miesiąc nie uczestniczyŁ w pľacach

zaľówno Rady, jak i Komisji. Radny Robert Rybicki natomiast wnioskował o uzależnienie wysokości
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dieý od liczby Komisji, w których ľadny pracuje, nad którym to wnioskiem podjęto dyskusję. Radni
dopytywali też o wysokość śľodków,które naleŻy zabezpieczyó

w

budżecie celem pokrycia

planowanych podwyżek diet.

Członkowie Komisji.przychylili się do wniosku o niewypłacanie radnemu dieý za miesiąc,

w którym ľadny był nieobecny na wszystkich posiedzeniach Komisji, których jest członkiem, oÍaz
na sesjach (4 głosami ,,za" przy braku głosów ,,przeciw'' i ,,wstrzymuję się''), a takŻe do wniosku

o ľóżnicowanie wysokości diety w zależnościod tego, czy radny pracuje w jednej lub dwóch, czy
w trzech komisjach (4 głosami ,,za" przy braku głosów ,,pľzeciw'' i ,'wstrzymuję się'')'

W głosowaniu członkowie Komisji popaľli pľojekt uchwĄ z uprzednio przegłosowanymi
popľawkami 3 głosami ,,Za" pÍZy 1 głosie ,,ptZa:iw" i braku głosów,,wstrzymuję się''.

Ad 3.
Pani Beata Marzęda-Pľzybysz, Przewodnicząca Komisji, poinformowała o pľojekcie Kodeksu

Etyki Radnego, który został przedstawiony radnym. Poľuszono temat możliwego ogľaniczenia czasu
wypowiedzi ľadnych podczas sesji Rady Miasta. Zdecydowano pľoporycje zmian do statutu zgłaszaó
podczas kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej

RMZ.

Ad 4.

Pani Beata Maľzęda-Pľzybysz, Pľzewodnicząca Komisji Statutowej RMŻ, podziękowała
uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknęła obĺady.

Przewodnicząca
Komisji Statutowej RMŻ

Radn a B e ata Mar zę da-P r zyby sz

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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