Protokół
z posiedzenia Komisji Statutowej RMŻ

z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Obecnych - 8 radnych

Stan Komisji Statutowej - 12 radnych

Nieobecni: radny Józef Kapusta, radna Anna Maria Kozłowska, radny Krzysztof Skrobisz, radna
Żaneta Wesołowska.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:
1.

Sprawy organizacyjne:

a.

Otwarcie posiedzenia;

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad;

c.

Przedstawienie porządku obrad.

2.

Dyskusja nad propozycjami zmian w uchwale w sprawie diet radnych.

3.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.
W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Statutowej RMŻ. Otworzył je i poprowadził radny Arkadiusz Rzepecki, Przewodniczący
Komisji. Powitał uczestników spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.
Członkowie Komisji odnieśli

się do konieczności wprowadzenia zmian w

Statutach

Samorządów Mieszkańców, decydując, że temat ten leży w gestii Komisji ds. Samorządów
Mieszkańców RMŻ, którą może wesprzeć Komisja Statutowa RMŻ.
Omówiono projekt uchwały w sprawie diet radnych przygotowany przez radnego Krzysztofa

Skrobisza oraz założenia poczynione podczas poprzedniego posiedzenia i skompilowane przez radnego

Arkadiusza Rzepeckiego. Podjęto rozważania nad przypadkami, w któiych dopuszczalne byłoby

usprawiedliwienie nieobecności (np. zwolnienie lekarskie, wezwanie do sądu) czy nad możliwością
niepotrącania diet za nieobecności na sesjach uroczystych lub nadzwyczajnych, podczas których nie
odbywają się głosowania. Zaproponowano, by wysokość diet zróżnicować w zależności od liczby
komisji, w których pracuje radny, podkreślając, że zmiany mają na celu promowanie aktywności

radnych.

Odwołano się także do uchwał ustalających

sposób naliczania i wypłacania diet

obowiązujących w innych gminach, skupiając się na tej funkcjonującej w Brwinowie. Podkreślono,
że podstawa diety wyrażona procentowo oraz system punktowy nagradzający aktywność radnego jest
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rozwiązaniem, któryś warto rozważyć. Rozważano również możliwość wprowadzenia potrąceń
za spóźnienia lub przedwczesne opuszczenie posiedzenia, a także odniesiono się do wysokości

planowanych potrąceń za nieobecności.
Zdecydowano o zasadności przygotowania symulacji finansowych. Członkowie Komisji
pochylą się nad projektami uchwał (jednym zakładającym zwiększenie ryczałtu oraz jednym

zakładającym zmianę systemu naliczania diet przez uwzględnienie punktów premiujących aktywność)

wraz z symulacjami finansowymi podczas kolejnego posiedzenia zaplanowanego na maj.

Ad 3.
Radny Arkadiusz Rzepecki,

Przewodniczący Komisji

Statutowej

RMŻ, podziękował

uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

—przewodniczący
Komisji Statutowej RMŻ

Radny Arkadiusz Rzepecki

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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