Protokół

z posiedzenia Komisji Statutowej RMŻ

z dnia 27 maja 2019 r.
Stan Komisji Statutowej - 12 radnych

Obecnych - 8 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.

Prace nad zmianą uchwały ws. diet radnych.

3.

Sprawy różne.

4.

Zamknięcie obrad.

Adl.

W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 18.00 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.
Przewodniczący Arkadiusz Rzepecki przypomniał założenia dwóch przedłożonych radnym
projektów uchwały zmieniającej diety radnych. W toku dyskusji rozważano, nad którym projektem
należy procedować, wskazując na zalety projektu punktującego aktywność radnych. W głosowaniu
członkowie Komisji zdecydowali, że będą pracować nad projektem zakładającym utrzymanie podstawy

diety w obecnej wysokości oraz wprowadzenie systemu punktowego promującego aktywność radnego w głosowaniu oddano 5 głosów „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymuję się”.
Omówiono szczegółowo projekt ucłiwały oraz system punktowy, a także proponowane

potrącenia związane z nieobecnościami. Członkowie Komisji dyskutowali nad wartością wyrażaną przez
jeden punkt, nad wysokością diet, które będą naliczanie po przyjęciu nowej uchwały. Pochylono się nad

konkretnymi przypadkami, np. związanymi z częstotliwością zwoływania komisji czy możliwością

uzyskania przez radnych ośmiu punktów w miesiącu; rozważano możliwość przypisania stałej wartości

jednemu punktowi. Zwrócono uwagę, że środki na podwyższenie diet radnych nie są zapisane
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w budżecie na rok 2019, a także podjęto dyskusję nad tym, jaki czas jest odpowiedni na wdrożenie
podwyżek.
W wyniku dyskusji uznano, że zamiast wdrażać system punktowy, należy pozostać przy

systemie zakładającym stałą miesięczną wysokość diety, zaś postulat ten zyskał aprobatę zebranych.
Przedstawiono również propozycję odnośnie do wysokości miesięcznej diety, tj. dla przewodniczącego
rady 90% podstawy, dla wiceprzewodniczących rady 65% podstawy, dla przewodniczących komisji

65% podstawy, dla radnych należących do co najmniej trzech komisji 55% podstawy, zaś dla

pozostałych radnych 45% podstawy. Wypracowany projekt zyskał aprobatę członków Komisji w głosowaniu oddano 8 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
Ustalono również, że termin, w którym uchwała wejdzie do porządku obrad, zostanie ustalony w

późniejszym czasie.

Ad 3.
Pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekretarz Miasta, przedstawiła członkom Komisji projekt
uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przywołała zapisy

ustawy

o

samorządzie

gminnym

mówiące

o

przyznaniu

grupie

mieszkańców

inicjatywy

uchwałodawczej, a także wyjaśniła założenia projektu uchwały.

Dyskutowano nad zasadnością podjęcia uchwały, a także nad przebiegiem procesu

weryfikowania podpisów osób popierających dany obywatelski projekt uchwały. Zdecydowano,
że temat będzie kontynuowany podczas posiedzenia Komisji w sierpniu.

Ad 4.

Radny Arkadiusz Rzepecki,

Przewodniczący Komisji

Statutowej

RMŻ, podziękował

uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

_ „ Przewodniczący
Komisji Statutowej RMŻ

idny Arkadiusz Rzepecki

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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