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Odpowiedź na zapytanie
złożone przez Panią Marię Obuchowską – Radną Rady Miejskiej w Narolu

Zapytanie zostało przekazane na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu
22.07.2020 r. (data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol).

Zapytanie dotyczy dwóch spraw skierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Narol
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Narolu:

1) Zapytanie Nr 1 dotyczy zagadnienia związanego z zapisem paragrafu 70 Statutu
Gminy Narol, określającego, że przedmiot działania poszczególnych komisji stałych
i zakres zadań komisji doraźnych, określa Rada w odrębnych uchwałach. Zapytanie
dotyczy wskazania, czy takie uchwały istnieją w gminie, a jeżeli takich uchwał nie
podjęto, to jaki jest zakres działań w/w komisji.

2) Zapytanie Nr 2  dotyczy przedkładania radnym uchwał przed sesją Rady Miejskiej
w Narolu. Dlaczego nie zawsze przestrzegany jest 7-dniowy termin przekazywania
projektów uchwał radnym przed sesją (przede wszystkim uchwał budżetowych, ale
nie tylko).

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na te zapytania informuję, co następuje:
   
 Ad 1) Aktualnie Statut Gminy Narol reguluje uchwała Nr 114/XVI/04 Rady Miejskiej
w Narolu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Narol (Dz. Urz. Woj.
Podk. z 2004 r. Nr 111, poz. 1226) oraz uchwała nr 353/XLIII/2018 Rady Miejskiej
w Narolu z dnia 16 października 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Narol (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 4743).
    W  paragrafie  70  Statutu  Gminy  Narol  znajduje  się  zapis,  który  określa,  iż
przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych
określa Rada w odrębnych uchwałach. Kolejny zapis tego paragrafu odnosi się do
Komisji Rewizyjnej Rady, który stwierdza, że komisja ta nie podlega dodatkowemu
uszczegółowieniu jej pracy.

Nie ma obecnie innych uregulowań co do dodatkowego uszczegółowienia zakresu
zadań poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej w Narolu.

Zgodnie  jednak  ze  Statutem  Gminy  Narol,  co  do  organizacji  wewnętrznej  Rady
Miejskiej w Narolu wypowiada się przede wszystkim – rozdział IV oraz rozdziały VI i
VIa Statutu Gminy Narol.

Zgodnie ze Statutem powołane są następujące stałe Komisje:
- Komisja Rewizyjna;
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- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
- Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych;
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

    Pomimo tego, iż przedmiot działania poszczególnych komisji stałych nie został
dodatkowo  uszczegółowiony  w  odrębnych  uchwałach,  to  wydaje  się,  że  zapisy
określone w dokumencie jakim jest Statut Gminy Narol powinny być wystarczającym
uregulowaniem prawnym, by były jasne i zrozumiałe dla wszystkich. 
    Zadania  Komisji  Rewizyjnej (które  nie  powinny  być  przedmiotem odrębnej
uchwały)  zostały  szczegółowo uregulowane  w rozdziale  VI  Statutu,  obejmującym
między  innymi:  organizację  Komisji  Rewizyjnej,  zasady  kontroli,  tryb  kontroli,
protokoły  kontroli,  plany  pracy  i  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej,  posiedzenia
Komisji Rewizyjnej. Jest to obszerny zakres szczegółowych uregulowań tej Komisji,
który nie powinien budzić żadnych wątpliwości.
    Zadania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu określone zostały w § 16
ust.  2.  pkt  2,  które  obejmują  swoim zakresem:  rozwój  społeczno  –  gospodarczy
i przestrzenny gminy, gospodarkę mieniem gminnym oraz budżet.
    Zadania  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska określone
zostały  w  §  16  ust.  2.  pkt  3,  które  obejmują  swoim  zakresem:  gospodarkę
żywnościową, działalność gospodarczą, usługi i handel, ochronę środowiska.
    Zadania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych określone zostały w §
16 ust. 2. pkt 4, które obejmują swoim zakresem: oświatę i wychowanie, porządek
publiczny, kulturę i sport, zdrowie, opiekę społeczną i sprawy socjalne.
    Zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określone zostały w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), które obejmują
swoim zakresem: rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza Miasta i Gminy Narol
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wnioski oraz petycje składane
przez  obywateli,  a  ich  szczegółowy  tryb  pracy  określony  został  w  rozdziale  VIa
Statutu Gminy Narol.

    Ponadto, zgodnie z § 71 ust.  1 Statutu Gminy Narol Rada Miejska w Narolu
podjęła  uchwałę  Nr  169/XVII/2020  z  dnia  13  lutego  2020  r.  w  sprawie  przyjęcia
planów pracy komisji  stałych  Rady Miejskiej  w Narolu.  Uchwała ta  określa  plany
pracy wszystkich komisji  stałych  Rady,  wskazując  konkretne działania i  tematykę
spraw, którymi zajmują się poszczególne komisje w 2020 r. Jest to dobre odniesienie
do zapytania, co do przedmiotu działania poszczególnych komisji stałych. 

    Należy mieć również na względzie, iż tryb pracy poszczególnych komisji reguluje
w wielu miejscach sam Statut Gminy Narol,  jak również § 74, który wskazuje, że
Komisje  pracują  na  posiedzeniach,  a  do  posiedzeń  komisji  stałych  stosuje  się
odpowiednio  przepisy  o  posiedzeniach  Komisji  Rewizyjnej,  które  są  szczegółowo
opisane w rozdziale VI Statutu.

    Ad. 2) Zgodnie z § 28  Statutu Gminy Narol – o terminie, miejscu i proponowanym
porządku  obrad  sesyjnych  powiadamia  się  radnych  najpóźniej  na  7  dni  przed
terminem  obrad,  za  pomocą  listów  poleconych  lub  w  inny  skuteczny  sposób.
W przypadku sesji  poświęconej  uchwaleniu  budżetu i  sprawozdania z wykonania
budżetu przesyła się najpóźniej w 14 dniu przed sesją.



    Co do zasady należy przedłożyć radnym w odpowiednich terminach wszystkie
projekty uchwał,  które będą przedmiotem obrad na sesji.  W razie niedotrzymania
terminów, m.in. co do przekazania radnym projektów uchwał, zgodnie z § 28  ust. 6
Statutu Gminy Narol  Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i  wyznaczyć
nowy termin  jej  odbycia.  Wniosek  o  odroczenie  sesji  może być  zgłoszony przez
radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianę porządku obrad.

    Każdy  z  radnych  może  również  zgłosić  propozycję  zmiany  porządku  obrad,
w zakresie odrzucenia z prac na danej sesji Rady, w związku z niemożliwością lub
niewystarczającym zapoznaniem się z projektem danej uchwały.

   Istnieją  sytuację,  w  których  projekt  danej  uchwały  przedkładany  jest  radnym
z  pewnym opóźnieniem,  jednak  wynika  to  przede  wszystkim  z  faktu,  iż  czasem
pewne dokumenty na podstawie których formułowane i opracowywane są projekty
uchwał, w zależności od indywidualnych okoliczności – przedkładane są do Urzędu
Miasta i  Gminy Narol  kilka dni  lub wręcz tuż przez wyznaczoną datą sesji  Rady
Miejskiej.  Zachodzi  wówczas  pytanie  o  potrzebę  wprowadzenia  takiego  projektu
uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Należy mieć tu na względzie przede wszystkim
okoliczność  zasadności  wprowadzenia  takiej  uchwały  wraz  z  innymi,  na
zaplanowanej już sesji, lub też nie wprowadzania takiego projektu. W tym ostatnim
przypadku tuż po zakończeniu sesji  należało by niezwłocznie zaplanować kolejną
sesję w celu podjęcia np. jednej koniecznej uchwały, która ma znaczny wpływ na
całą  gminę.  Należy  wziąć  również  pod  uwagę  koszty  finansowe  zwołania
i zorganizowania kolejnej sesji Rady Miejskiej w celu podjęcia uchwały. Są to koszty
znacznie przekraczające kilka tysięcy złotych. 

    Biorąc pod uwagę powyższe zawsze należy mieć na względzie stan wyższej
konieczności i koszty finansowe zwołania kolejnej sesji Rady Miejskiej, dlatego takie
przypadki  występują.  Niemniej  jednak  podejmę  zdecydowane  kroki  w  celu
przeciwdziałania  zjawisku  polegającemu na  tym,  że  radni  nie  otrzymują  na  czas
wszystkich projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem.

BURMISTRZ

Grzegorz Dominik

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol.
Odpowiedź dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. 

Otrzymują:
1) Pani Maria Obuchowska – radna Rady Miejskiej w Narolu.
2) a/a.


