
1 

 

Protokół 

Ad 1) z osiemnastego posiedzenia Komisji Samorządowej, które obyło się 1 lutego 2021 r. 

o godz. 16:00 w trybie zdalnym. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji 

Samorządowej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny p. Blach). Z ramienia 

Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, 

p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. A. Szałatkiewicz – Młodszy referent.  

Z powodu braku Przewodniczącego Komisji, obrady rozpoczęła najstarsza wiekiem 

p. M. Waleska. Następnie w wyniku głosowania członkowie Komisji p. Waleska, która 

przywitała wszystkich zebranych, sprawdziła listę obecności po czym odczytała proponowany 

porządek obrad i poddała go pod głosowanie. W wyniku głosowania, porządek obrad został 

zatwierdzony. 

Ad 2) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. Patelska, która poinformowała, iż podczas 

ostatniej sesji odniosła się do kwestii dotyczącej funkcjonowania Komisji Samorządowej, oraz 

zapytała Przewodniczącego Rady, jakie podjął działania związane z dalszym funkcjonowaniem 

Komisji. Poinformowała również, że w chwili obejmowania przez nią funkcji Przewodniczącej, 

Komisja działała w sposób merytoryczny oraz dynamiczny P. Patelska poinformowała również, 

iż Komisja długo pracowała nad Statutem, który ostatecznie nie został podjęty przez Radę 

Gminy. Dodała także, iż w obecnym statucie brakuje zapisów dotyczących określanie działań 

jakich należy dokonać po rezygnacji Przewodniczącego Komisji z pełnienia funkcji.   

Następnie głos zabrał p. Buchta, który poinformował, iż po złożeniu rezygnacji przez 

p. Patelską z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji, Komisja była zwoływane trzy krotnie, 

z próbą wyboru nowego przewodniczącego, gdzie podczas pierwszego posiedzenia nikt 

z członków nie zgodził się pełnić funkcji przewodniczącego a jednak Komisja nie uzyskała 

quorum do podejmowania decyzji. P. Buchta dodał również, iż uważa, że nie jest koniecznym, 

aby w statucie był zapis dotyczący sytuacji, w której przewodniczący komisji rezygnuje 

z pełnienia funkcji, gdyż oczywistym jest to, iż wówczas należy wybrać nowego 

przewodniczącego. P. Buchta dodał również, iż jeżeli żaden z członków komisji, nie zgodzi się 

na pełnienie funkcji Przewodniczącego, będzie możliwe zaproponowanie podczas sesji Rady 

Gminy zmian osobowych w Komisji a ostatecznie jej rozwiązanie. 

P. Patelska odnosząc się do wypowiedzi p. Buchty, poinformowała, iż nie przypomina sobie 

trzech spotkań dotyczących wyboru przewodniczącego. Poinformował, iż jedno spotkanie się 

odbyło, kolejne zwołane zostało na dzień 26 lutego.  P. Buchta poinformował, iż posiedzenia 
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Komisji były zwołane w następujących terminach: 26 lutego, 22 października oraz 9 grudnia. 

P. Buchta poprosił również, aby głos w tej kwestii zabrali również inni członkowie komisji, 

ponieważ koniecznym jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania Komisji 

Samorządowej, dodał również, iż sam nie może podjąć decyzji odnoście rozwiązania Komisji. 

P. Patelska poinformowała, iż wszystkie kwestie wynikają ze statutu i nie ma takiej możliwości, 

aby Przewodniczący Rady sam zdecydował o rozwiązaniu komisji, gdyż Komisja działa na 

podstawie podjętej Uchwały. P. Patelska odnosząc się do statutu gminy Łubniany informowała, 

iż w przypadku braku Przewodniczącego Komisji, pracami oraz organizacją razy zajmuje się 

Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

P. Krzyścin poinformował, iż należy ta kwestię omówić z większością Rady oraz uzyskać ich 

opinię dotyczącą działalności Komisji Samorządowej. P. Krzyścin dodał również, iż prace nad 

statutem ukazały, że Komisja usilnie pracuje nad projektem nowego statutu, a następnie reszta 

Rady dyskredytuje działania Komisji. P. Krzyścin zaznaczył, iż słusznym będzie poznanie 

opinii pozostałych radnych.  

P. Dreier poinformował, iż początek Rady odbywał się na bazie klubów, które generowały 

komisje, należy więc dać szanse szefom klubów, aby to oni w głównej mierze zabrali głos. 

P. Patelska poinformowała, iż w statucie jest zapis, że spośród wszystkich Radnych wybiera się 

członków Komisji a następnie Przewodniczących. P. Patelska dodała również, iż nie należy się 

odnosić do tergo co było, a koniecznym jest zastanowienie się nad dalszą działalnością. 

P. Dreier poinformował, iż w ostatnim czasie p. Patelska odnosiła się, iż wzorem jest Komisja 

Rewizyjna, dlatego też, idąc tym tokiem myślenia, Komisja Rewizyjna generuje się z klubów. 

Dodał również, iż p. Patelska podczas ostatniej sesji odnosiła się w swojej wypowiedzi do 

statutowych zapisów Komisji Rewizyjnej, co jest słuszne, ponieważ zasady funkcjonowania tej 

Komisji są słusznie i dokładnie opisane, niestety pozostałe zapisy dotyczące innych komisji nie 

są tak dokładnie sformułowane. P. Dreier dodał również, iż w drodze podobieństwa 

i tożsamości można by korzystać z dobrego przykładu i w tych zapisach oprócz Komisji 

Rewizyjnej można by uwzględniać pozostałe komisje. P. Patelska odpowiedziała, iż 

powoływała się na zapisy Komisji Rewizyjnej, ponieważ są one w pewien sposób 

obligatoryjne. Dodała również, iż zapisy statutu stanowią, iż funkcjonowanie Komisji Stałych 

odnosi się do zapisów dotyczących Komisji Rewizyjnej. P. Patelska wyjaśniła również, iż nie 

odnosiła się do Komisji Rewizyjnej dlatego, że członkowie jej klubu są w tej Komisji. P. Dreier 

podkreślił, iż powiedział jedynie, że Komisja Rewizyjna generuje się z klubów.  
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Następnie p. Pośpiech poinformował, iż z dyskusji można wysnuć wniosek, że omawianym 

tematem powinna zająć się cała Rada, wobec czego zaproponował, aby przegłosować wniosek 

w sprawie poddania pod obrady Rady kwestię dotyczącą dalszego funkcjonowania Komisji 

Samorządowej na najbliższej sesji. 

P. Waleska przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie omówienia 

kwestii dalszego funkcjonowania Komisji Samorządowej podczas sesji Rady Gminy. 

W wyniku głosowania 2 głosami „za” oraz „2” głosami wstrzymującymi (p. Krzyścin, 

P. Patelska) został przyjęty.  

P. Patelska zauważyła, iż ten temat powinien być przedyskutowany wpierw na połączonym 

posiedzeniu Komisji Stałych. P. Krzyścin również podzielił zdanie p. Patelskiej. 

Ad 3) P. Waleska zapytała, czy ktoś w tym punkcie zgłasza kandydaturę na przewodniczącego 

Komisji Samorządowej. 

Wobec braku zgłoszonych kandydatur, przystąpiono do kolejnego punktu.  

Ad 4) W tym punkcie głos zabrał p. Dreier, który odnosząc się do obecnej sytuacji 

pandemicznej oraz odbywania zdalnych posiedzeń sesji oraz komisji zauważył, iż sygnał 

płynący z Gminy jest słaby. P. Dreier poprosił, aby pochylić się nad problemem 

i zweryfikować, czy jest to wina platformy czy też jest to problem techniczny. Poinformował 

również, iż w wielu domostwach gminy pojawiają się problemy z łącznością.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad, p. Waleska zakończyła posiedzenie Komisji 

Samorządowej. 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Ryszard Buchta 

Protokołowała 

Anna Szałatkiewicz 


