Protokół nr I/15
z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich
Miasta na prawach powiatu
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 23 lipca 2015r.
Posiedzenie doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu Rady
Miasta Piekary Śląskie odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 w
godzinach od 14.00 do 15.30.
Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Piotr Buchwald, który
stwierdził prawomocność obrad oraz przywitał członków Komisji oraz gości.
Lista obecności Członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Wybór Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na
prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na
prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Prace nad zapisami Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu.
4. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia Komisji.
Ad.1. Wybór Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na
prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Piotr Buchwald przypomniał, że wybór Przewodniczącego
Komisji następuje zgodnie z §37 ust.1 Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu. Jednocześnie
poprosił o przedstawienie kandydatur.
Radny Tomasz Flodrowski zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Buchwalda.
Przewodniczący Rady Miasta Piotr Buchwald wyraził zgodę oraz zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
Przewodniczący Rady Miasta w wyniku braku dalszych zgłoszeń zamknął listę oraz poddał pod głosowanie
swoją kandydaturę na Przewodniczącego Komisji.
WYNIK GŁOSOWANIA:

- 3 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głos „wstrzymujący się”.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/15 w sprawie wyboru
Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu
Rady Miasta Piekary Śląskie z uzupełnionym nazwiskiem Radnego Piotra Buchwalda.
WYNIK GŁOSOWANIA:
- 3 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Miasta Piotr Buchwald stwierdził, że uchwała nr 1/15 w sprawie wyboru
Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu
Rady Miasta Piekary Śląskie została przed radnych podjęta.
Ad.2. Wybór Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta
na prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu Rady
Miasta Piekary Śląskie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji na podstawie §35
ust.1 Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu.
Przewodniczący Komisji Piotr Buchwald zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Flodrowskiego.
Radny Tomasz Flodrowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji Piotr Buchwald zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
Przewodniczący Komisji w wyniku braku dalszych zgłoszeń zamknął listę oraz poddał pod głosowanie swoją
kandydaturę na Przewodniczącego Komisji.
WYNIKI GŁOSOWANIA:
- 3 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich poddał pod głosowanie uchwałę nr
2/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta
na prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie z uzupełnionym nazwiskiem Radnego Tomasza
Flodrowskiego.
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Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu
Rady Miasta Piekary Śląskie została przed radnych podjęta oraz złożył gratulacje Radnemu Tomaszowi
Flodrowskiemu.
Ad.3. Prace nad zapisami Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu.
Na wstępie Przewodniczący Komisji podziękował Radnemu Tomaszowi Flodrowskiemu za przygotowany
projekt Statutu Piekar Śląskich na dzisiejsze obrady.
Radny Tomasz Flodrowski zaproponował, aby każdy po kolei zgłaszał swoje uwagi, które będą analizowane
oraz rozstrzygane na bieżąco. Na następnym posiedzeniu omówiono by inicjatywę uchwałodawczą oraz
kwestie głosowania.
Przewodniczący po kolei czytał numery paragrafów i czekał na zgłoszenie uwag radnych.
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła uwagi stylistyczne do zapisu § 5 w punkcie 2, 3 i 4. Poprosiła ona o
uszczegółowienie nazw „Rada” („Rada Miasta”) i „jednostek organizacyjnych miasta” („jednostek
organizacyjnych miasta na prawach powiatu”).
Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Flodrowski zwrócił uwagę na „słownik” zamieszczony na początku,
dzięki czemu jedno słowo zastępuje cały zwrot w dalszej części.
Radca Prawny Dariusz Michalski poparł wypowiedź Radnego Tomasza Flodrowskiego.
Radna Małgorzata Gruszczyk wyraziła uwagę do § 6 pkt 8. Przytoczyła one również jego pełne brzmienie po
zmianach : „Flaga (baner urzędowy) podnoszony jest na budynkach będących siedzibą Rady i Prezydenta,
umieszczany każdorazowo w pomieszczeniach, gdzie urzędują przedstawiciele władz Miasta oraz, podczas
uroczystości, na budynkach, w których przebywa oficjalnie reprezentant władz Miasta”.
Radca Prawny zaznaczył, że jest to słuszna uwaga i weźmie to pod uwagę.
Radna Małgorzata Gruszczyk wniosła również zapytanie do pkt 12 §6 odnośnie braku wzoru łańcuchów
Prezydenta oraz Przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji przekazał, że orientował się w tej sprawie i miasto Piekary Śląskie nigdy nie
posiadało łańcuchów.
Radna Małgorzata Gruszczyk:
– wniosła o zmianę treści w ostatnim zdaniu §7 („ Jeśli 10 lipca przypada w inny dzień niż niedziele,
uroczystości będą organizowane w pierwszą niedzielę przypadającą po dacie 10 lipca).

- zgłosiła brak wyróżnienia honorowego z tytułem „ Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” w §8,
- nadmieniła, że w porównaniu z obecnym statutem w §13 projektu brakuje stwierdzenia : „w przypadku
ograniczenia jawności obrad sesji Przewodniczący Rady zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby
niewchodzące w skład Rady za wyjątkiem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i
Skarbnika Miasta”.
Radca Prawny Dariusz Michalski zaznaczył, że zapis ten będzie problematyczny w sytuacji pracowników
urzędu obsługujących obrady, którzy organizują prace oraz czuwają nad sprzętem. Zaproponował
nieumieszczanie tego zapisu w statucie.
Radny Tomasz Flodrowski – część zapisów zostało celowo usuniętych, ze względu na ich obecność w
ustawie. Nie można kopiować zapisów ustawowych, można je jedynie doprecyzować, jeśli posiada się
kompetencje.
Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie treści punktu 2 w §13. Zapytał również, czy maksymalna
długość przerwy w obradach musi być określona.
Radny Tomasz Flodrowski poinformował, iż w przypadku otwarcia obrad sesji w danym dniu może zdarzyć
się konieczność zarządzenia niestandardowej przerwy (przykładowo dwu dniowej) i wtedy będzie to ta sama
sesja, ale kolejne posiedzenie.
Radca Prawny Dariusz Michalski nadmienił, że długość przerw wynika z organizacji pracy Rady.
Radny Tomasz Flodrowski wskazał, że zostało to określone w ust. 6 §15, który mówi, że: „Przewodniczący
obrad może zarządzić trwająca nie dłużej niż 1 godzinną przerwę w obradach (…)”. Natomiast w ustępie 2
jest mowa o przerwie lub zamknięciu sesji w przypadku braku kworum.
Radna Małgorzata Gruszczyk zaznaczyła, że nie rozwiązuje to problemu gdy zachodzi potrzeba przerwania
obrad na dłuższy czas niż godzina, ponieważ zapis w punkcie 6 §15 jest ograniczający.
Radca Prawny Dariusz Michalski przekazał, że uwaga ta została odnotowana i będzie ona rozstrzygana,
ponieważ mogą wydarzyć się różne sytuacje życiowe, które będą wymagały dłuższej przerwy w obradach. Dla
przykładu podał brak obecności gościa, którego wizyta była konieczna.
Radny Tomasz Flodrowski ogłosił, że należy się mocniej zastanowić, ponieważ nie wiadomo, czy w
przypadku 3 miesięcznej przerwy oraz czasie jej trwania można zwołać np. sesję nadzwyczajną.
Radca Prawny Dariusz Michalski potwierdził, że zostanie to sprawdzone przez Biuro Prawne.
Radna Małgorzata Gruszczyk zaproponowała, aby rozszerzyć §14 o dodanie zapisu zawartego w pkt 4 §14
obecnego Statutu.
Radca Prawny Dariusz Michalski nadmienił, że zapis ten nie został umieszczony w projekcie, aby nie
kopiować zapisów ustawowych.
Przewodniczący Komisji zaproponował rozwiązanie tego problemu poprzez rozszerzenie punktu 2 §14 o
zwrot : „co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem sesji, chyba ze ustawa stanowi inaczej (patrz komisja
budżetowa)”.

Radca Prawny dodał, że należy się zastanowić, czy chcemy to rozszerzać, ponieważ takich zapisów będzie
więcej.
Radny Tomasz Flodrowski przekazał, że w pkt6 §15 w ostatnim zdaniu warto usunąć wyrażenie „§15”.
Radna Małgorzata Gruszczyk zwróciła uwagę na brak w §18 zapisu obecnego Statutu stanowiącego
punkt 4 §16 oraz brak zapisu w projekcie zdania– „Rada może dokonać zmian w kolejności realizacji
poszczególnych punktów porządku sesji, w czasie przebiegu obrad”, które w obecnym Statucie mieści się w
punkcie 3 §19.
Radny Tomasz Flodrowski – przytoczył obecność takiego zapisu w nowym projekcie (§15 ust. 4).
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła również brak zapisu w projekcie punktu 2 §20 obecnego Statutu Miasta
oraz zaznaczyła, że warto zachować ten zapis, ponieważ te wyjątkowe sytuacje mogą mieć duże znaczenie
dla procesowania i pracy Rady.
Radny Tomasz Flodrowski przekazał, że zapis taki w projekcie umieszczono w §20 ust. 3 pkt 4, jednak
rzeczywiście nie jest napisane wprost jak w obecnym Statucie, że informacje te do protokołu przyjmuje
Przewodniczący Rady. Zaznaczył, ze zostało to przez niego wykreślone, ponieważ nie pamięta, aby taka
sytuacja zaistniała.
Radca Prawny Dariusz Michalski zaznaczył, że wszelkie wątpliwości zostaną zapisane i poddane analizie.
Radna Małgorzata Gruszczyk wyraziła wątpliwość, co do sformułowania w §17 ust.1: „po dwukrotnym
przywołaniu do rzeczy”. Zaproponowała zmianę sformułowania na „do porządku”.
Radca Prawny Dariusz Michalski poinformował, że sformułowanie „do porządku” jest zbyt szerokie.
Zaproponował opcje „do tematu”.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujące rozwiązanie: „Przewodniczący Rady może po
dwukrotnym przywołaniu, odebrać głos radnemu bądź innej osobie, która w swojej wypowiedzi odbiega…”
Radna Małgorzata Gruszczyk oraz Radny Tomasz Flodrowski zaproponowali zamianę słowa „przywołaniu” na
„upomnieniu”.
Radca Prawny Dariusz Michalski stwierdził, że to sformułowanie również jest złe. Zaznaczył, że sprawa jest
do zastanowienia i na pewno znajdzie się sensowne rozwiązanie.
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła uwagę do pkt 2 w §18, gdzie mowa jest wyłącznie o projekcie uchwały
oraz wniosku. W obecnym Statucie § 23 ust. 1 mowa jest również o apelu i rezolucji.
Radny Tomasz Flodrowski przekazał, że apele i rezolucje przyjmowane są w formie uchwały a uchwala
obejmuje treściowo apel i rezolucje.
Radna Małgorzata Gruszczyk zaproponowała umieszczenie apeli i rezolucji w innym miejscu, aby przyjąć inny
tryb przyjmowania tego typu aktów.
Rady Tomasz Flodrowski poinformował, że kwestia do której odnosi się Pani Radna jest w paragrafie 13 ust.
1. Przekazał, że jeżeli Komisja chce dopisywać do treści apele i rezolucje, to proponuje w tym miejscu.
Radna Małgorzata Gruszczyk przytoczyła treść punktu 6 §18 oraz zapytała, czy to oznacza, że poza
składającym wniosek, nikt inny nie może zgłosić zmian do projektu.

Radca Prawny Dariusz Michalski przekazał, że będzie to traktowane jako „głos w dyskusji”.
Radna Małgorzata Gruszczyk zasugerowała zmianę zwrotu „fonia” na „nagranie audio” w §20 ust.5,4,6 i we
wszystkich innych miejscach.
Radny Tomasz Flodrowski zaznaczył, że fonia jest odpowiednikiem audio, które jest przymiotnikiem. Fonia
jest całością.
Radna Małgorzata Gruszczyk zaznaczyła, że nagranie audio również jest określeniem ustawowym.
Radny Tomasz Flodrowski zgłosił uwagę Radcy Prawnego odnośnie §20 ust. 5, który zaproponował aby
Radni mogli zapoznawać się z protokołem oraz zapisem fonii najpóźniej na 7 dni przez kolejnym terminem
sesji.
Radna Małgorzata Gruszczyk odniosła się do działu V, gdzie nie ma zapisów na temat udostępniania nagrań.
Radny Tomasz Flodrowski zgłosił, że Mecenas zwrócił uwagę na zapis §23 ust 4, który brzmi : „ Do czasu
wyboru przewodniczącego komisji obradom przewodniczy Przewodniczący Rady”. Wyraził wątpliwość do tego
zapisu, z racji tego, iż Przewodniczący Rady będzie musiał się stawić na każde pierwsze posiedzenie komisji.
Zaproponował, ab był to najstarszy wiekiem członek komisji.
Radna Małgorzata Gruszczyk zwróciła uwagę, że na początku organizowania nowej kadencji Rady Miasta
jedynym formalnym organem przed powołaniem przewodniczących komisji rady jest Przewodniczący Rady.
Radny Tomasz Flodrowski zgłosił uwagę Radcy Prawnego, który zaproponował, aby w §24 ust. 4 zamienić
sformułowanie „ co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem sesji(…)” na „co najmniej na 3 dni przed
ustalonym terminem posiedzenia(…)”.
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła brak tożsamych zapisów w zaproponowanym projekcie z §39 oraz §40
obecnego Statutu,
Radca Prawny Dariusz Michalski zaznaczył, że zapis taki jest zawarty w ust. 6 §21 i przytoczył jego
brzmienie.
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła następujące uwagi do §26:
- w ust. 5 zaproponowała zmianę sformułowania „zapis fonii” na „zapis nagrania audio”,
- podkreśliła, że ust 8 oraz 9 jest niezrozumiały,
- w ust. 11 cyfra arabska w zwrocie „1 kadencji” powinna zostać zmieniona jej słowny odpowiednik jednej
kadencji”.
Radna Małgorzata Gruszczyk zgłosiła brak zapisów dot. wykluczenia możliwości bycia członkiem Komisji
Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady i jej Wiceprzewodniczących.
Radca Prawny oraz Radny Tomasz Flodrowski podkreślili, że reguluje to ustawa i zapisy te nie zostały
powtórzone w Statucie.

Przewodniczący Komisji wysunął sugestie, aby w §32 oprócz osób Prezydenta Miasta oraz Kierownika
jednostki kontrolowanej, dopisać również osobę Przewodniczącego Rady Miasta, z racji tego że Rada stanowi
organ kontrolny i podejrzenie może dotyczyć także Prezydenta.
Radni oraz Radca Prawny przychylili się do zdania Przewodniczącego Komisji.
Radna Małgorzata Gruszczyk podkreśliła, że warto umieścić ten zapis wprost, ponieważ często
Przewodniczący Rady wskazuje Komisji Rewizyjnej, gdzie ma iść.
Radna Małgorzata Gruszczyk wyraziła opinie na temat §33. W ust.1 nie ma mowy o stałych związkach
niesformalizowanych, natomiast mowa o nich w ust. 2, gdzie zasada bezstronności jest kwestią interpretacji.
Radca Prawny Dariusz Michalski zaznaczył, że jest to kwestia do przemyślenia i zostanie to rozszerzone.
Radna Małgorzata Gruszczyk odniosła się do sformułowania w §37 : „ Komisja rewizyjna może występować
do organów Miasta w sprawie wniosków(…). Zaproponowała zamienić je na „(,..) z wnioskami (…)”, ze
względu na to, iż różnią się one zakresem.
Radca Prawny odnotował uwagi Radnej.
Radny Tomasz Flodrowski zgłosił sugestie Mecenasa, aby zamiast sformułowania „funkcji” w §40 oraz ust.1
§41 użyć słowa „mandatu”.
Radna Małgorzata Gruszczyk nadmieniła o pominięciu merytoryki w §44 ust 1. Zapytała, czy klubom daje się
możliwość wpływania wyłącznie na organizacje pracy rady, czy na zakres spraw którymi rada będzie się
zajmować.
Radny Tomasz Flodrowski oraz Radca Prawny Dariusz Michalski przekazali, że wynika to z inicjatywy
uchwałodawczej.
Radca Prawny Dariusz Michalski na koniec przekazał, że wszelkie uwagi zostaną wzięte pod uwagę,
naniesione i Radni otrzymają wersje elektroniczną oraz papierową.
Ad.4. Sprawy bieżące.
Brak uwag.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich
Miasta na prawach powiatu
Rady Miasta Piekary Śląskie
dr. inż. Piotr Buchwald

