Protokół
z posiedzenia Komisji Statutowej RMŻ
z dnia 14 listopada 2019 r.
Stan Komisji Statutowej - 12 radnych

Obecnych - 9 radnych

Nieobecni: radny Ryszard Mirgos, radny Sławomir Wardziak, 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.

Omówienie projektu uchwały ws. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

3.

Omówienie projektu uchwały ws. diet przysługujących dla radnych Miasta Żyrardowa.

4.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.
W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 16.30 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 przedłożonego projektu uchwały w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W toku dyskusji zwrócono uwagę, że zbyt szczegółowe ustalenia

mogą w przyszłości nastręczać problemów, a także przypominano, że Statut Miasta jest zgodny z ustawą.

Nawiązano do uregulowań funkcjonujących w innych gminach, a także omówiono szeroko poszczególne

zapisy projektu. Na pytania radnych odpowiedzi udzielali pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekretarz Miasta,
oraz pan Adam Rusinowski, główny specjalista w Biurze Prawnym.

Członkowie Komisji rozważali, czy projekty przygotowane przez obywateli powinny być

przekazywane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ, czy komisji właściwej ze względów

merytorycznych. Zaproponowano przeformułowanie zapisu w taki sposób, że Urząd Miasta sprawdzi
wniosek pod względem formalnym, zaś komisja - pod względem merytorycznym. Rozważano, czy
umożliwić grupie inicjatywnej poprawienie zgłoszenia, a także pytano, czy reprezentant komitetu musi być

jego członkiem, czy wystarczy, by była to osoba upoważniona. Odniesiono się do zapisów ustawowych
odnośnie do tego, że projekt wchodzi pod obrady najbliższej sesji RMŻ oraz do terminów ujętych

w projekcie. Podkreślono, że wycofanie podpisów jest nieskuteczne, a także że projekt nie może ulegać
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zmianom od czasu wyłożenia mieszkańcom do podpisania list poparcia. Pytano, czy Rada Miasta może

wprowadzić poprawki do projektu uchwały złożonego przez mieszkańców, a także czy konieczna jest opinia
Prezydenta Miasta, jeśli projekt uchwały będzie pociągał za sobą skutki finansowe. Przypomniano, że nie
wszystko może być wnioskowane m.in. z uwagi na Wieloletnią Prognozę Finansową, a także

że do proponowanych zmian finansowych należy dołączyć proponowane źródło finansowania. Zdecydowano

o poddaniu omawianego projektu konsultacjom społecznych, a także rozważano, czy należy poddawać
konsultacjom społecznym składane obywatelskie projekty uchwał.

Ad 3.
Nawiązano do projektu uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miasta. Przypomniano

zarówno założenia projektu uchwały, jak i dwa wnioski złożone podczas posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ: jeden dotyczył zmniejszenia diet (nie zyskał aprobaty większości

członków Komisji), zaś drugi zakładał, że skutki finansowe podwyżki będą mniejsze od pierwotnie
zakładanych. Zgłoszono też propozycję rezygnacji z usprawiedliwień, chyba że radny został delegowany przez

przewodniczącego lub dwie komisje, których jest członkiem, odbywają się w tym samym czasie.
Zgłoszono wniosek o podniesienie diety Przewodniczącemu Rady do wysokości 100%.

W głosowaniu członkowie Komisji przychylili się do wniosku 6 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymuję się”.

Zgłoszono wniosek o niepodnoszenie diety radnym niefunkcyjnym należącym do jednej komisji.

W głosowaniu członkowie Komisji przychylili się do wniosku 6 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymuję się”.

Rozważano, jak rozwiązać kwestie nieobecności na sesjach nadzwyczajnych. Wskazano też,
że konieczne jest uregulowanie terminów sesji w taki sposób, by można było jej termin przewidzieć,

np. ostatni czwartek miesiąca. W głosowaniu członkowie Komisji przychylili się do wniosku
o dopuszczenie możliwości usprawiedliwiania nieobecności w przypadkach zwolnień lub zaświadczeń
lekarskich, delegacji lub dwóch komisji odbywających się w tym samym czasie, a także o niepotrącanie

diet za nieobecności na sesjach nadzwyczajnych. Oddano 6 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymuję się”.

Ad 4.
Radna

Edyta

Lubańska,

Wiceprzewodnicząca

Komisji

Statutowej

RMŻ,

podziękowała

uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

•-Rrzewodn iczący
omisjj Statutowej RMŻ

Radny Arkadiusz Rzepecki
Protokół sporządziła dnia 18 listopada 2019 r. Dorota Rdest
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