CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

ORŁA cień nad Statutem
Małgorzata Kaptur: 13.11.2013 r.
Wczorajsza sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej miała tylko jeden punkt - uchwalenie statutu. Cel nie
został jednak zrealizowany. Radni w ciągu 6 godzin przedyskutowali i uchwalili zaledwie 17 z 122
paragrafów. Kto jest winien tej sytuacji?

W zależności od miejsca siedzenia punkt widzenia będzie się różnił.

Komisja pracowała 2,5 roku i niestety nie ustrzegła się błędów.
Kancelaria Sowisło błędów nie wychwyciła i statut zaopiniowała pozytywnie - wzięła więc pieniądze za
nic. Co więcej obecna na sesji radca prawny tejże kancelarii zupełnie nie radziła sobie z materią. Brak
jasnego i jednoznacznego stanowiska prawnika wydłużał dyskusję.
Za tę sytuację odpowiedzialny jest przede wszystkim Przewodniczący Rady, jednocześnie członek Komisji
Statutowej, który przedwcześnie skierował projekt pod obrady Rady. Wiele usterek i błędów można było
wychwycić wcześniej, gdyby Przewodniczący ogłosił termin zgłaszania uwag i poprosił o opinie klubów. W
ten sposób wiele drugorzędnych spraw zostałoby skorygowanych przed sesją w drodze autopoprawki.

Zaczęło się od dyskusji o tzw. słowniczku w paragrafie drugim.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Mosina, Radzie - należy rozumieć Radę Miejską w Mosinie, itd.
W tekście jednak mimo słowniczka stosowane były pełne nazwy.
Tego typu wady powinny zostać usunięte zanim Statut trafił na sesję.

ORŁA CIEŃ

Dyskusja o symbolach gminy trwała bardzo długo. Zaczęło się od niezgodnych z zasadami heraldyki
sformułowań i załączników. Jednym z nich powinna być uchwała opisująca herb Mosiny z 4.05.1985 r. Po
odczytaniu tej uchwały - Komisja Statutowa jej wcześniej nie znała - okazało się, że zawiera ona
sformułowania, które mogłyby zostać zakwestionowane przez Wojewodę. Poza tym mowa w niej jest o
herbie miasta, a w statucie ten herb jest opisywany jako herb gminy. Radni byli zgodni, że sprawa herbu
powinna być opisana przez Komisję Heraldyczną.

Dyskusja zaczęła się toczyć w kierunku co zrobić, żeby Wojewoda nie zakwestionował zapisów w tej
części. W końcu przegłosowano, że paragraf o symbolach zostanie w brzmieniu z poprzedniego Statutu.

Kolejnym tematem, który wzbudził burzliwą dyskusję, była kwestia wpisania do Statutu jako honorowego
wyróżnienia Medalu Burmistrza Gminy Mosina.
Radni byli podzieleni w kwestii, czy taka nagroda powinna być opisana w stosownym zarządzeniu lub
regulaminie, czy też jest to prywatna sprawa burmistrza i nikomu nic do tego.
Nie muszę chyba dodawać jak rozkładały się głosy w tej sprawie.
Radny Piotr Wilanowski pytał panią burmistrz co musiałby zrobić, żeby taki medal otrzymać, wskazywał,
że kryteria brane pod uwagę przy nadawaniu Medalu powinny być powszechnie znane.
Fakt istnienia Regulaminu nie umniejsza ani praw burmistrza ani rangi wyróżnienia.
Burmistrz przyznaje Nagrody Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół i tu funkcjonuje stosowny
regulamin.

Przewodniczący Rady użył nietrafionego argumentu, że burmistrz Lubonia sam przyznaje statuetki
"Siewca Roku".

regulamin NAGRODY BURMISTRZA gminy Dobczyce

Zastrzeżenia wzbudził zapis zaproponowany przez Komisję Statutową "za szczególne zasługi
w utrwalaniu i budowaniu tradycji kulturowej Gminy Mosina". Zapis ten wskazuje na jeden określony
obszar. Czy przedsiębiorca w dziedzinie piekarnictwa i pszczelarz utrwalają tradycję kulturową?
Proponowaliśmy wykreślenie, lub rozszerzenie tego zapisu.

Radny Jan Marciniak proponował, by wobec tych wątpliwości jako jedyne gminne wyróżnienie honorowe
pozostawić Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Jacek Rogalka użył argumentu, że Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej przyznawany jest też w niejasny
sposób i on osobiście nie rozumie dlaczego ten Medal dostali Kasznicowie.
Co oni takiego dla Mosiny zrobili? - pytał.

Spotkało się to z ostrą ripostą Jana Marciniaka, który stwierdził, że stanowisko radnego Rogalki go nie
dziwi, gdyż członkowie PZPR, do której należał radny, takie osoby walczące w Narodowych Siłach
Zbrojnych nazywali zaplutymi karłami reakcji.

Sprawa udziału sołtysów i przewodniczących osiedli w sesji również dzieliła radnych.

Komisja Statutowa zrobiła tu krok do przodu - zapisała, że w porządku obrad będzie punkt - Zapytania
Przewodniczących Jednostek Pomocniczych, a w innych punktach dot. sołectwa lub osiedla
sołtys/przewodniczący będzie mógł po cześniejszym zgłoszeniu przewodniczącemu takiego zamiaru
zabrać głos. Swoją wypowiedź powinien ograniczyć do minuty.

Niespodziewanie głos zabrała radna Barbara Czaińska, która zaprezentowała pogląd, że sesja jest dla
radnych a nie dla sołtysów i przewodniczących. Z jej wypowiedzi można było wywnioskować, że nie
będzie akceptacji ze strony klubu NRM dla wydzielenia punktu w porządku obrad dla sołtysów i
przewodniczących.

Zaskoczeniem dla wielu osób był wniosek radnego Wiązka, by wpisać do statutu, że oprócz
przewodniczącego powinno być dwóch wiceprzewodniczących (obecnie jest tylko jeden), tak by każdy
klub miał wiceprzewodniczącego.
Wniosek zyskał poparcie Nowoczesnych, którzy w poprzedniej kadencji odwołali Małgorzatę Twardowską
z funkcji wiceprzewodniczącej, tłumacząc likwidację funkcji m.in. oszczędnościami.

Grupa radnych proburmistrzowskich zmieniła też zdanie w kwestii roli przewodniczącego rady. Kiedy był
nim Jacek Szeszuła pani burmistrz zamówiła opinie prawne, z których wynikało, że przewodniczący
jedyne co może, to organizować pracę rady i nie może reprezentować rady na zewnątrz.

Kiedy tę samą funkcję sprawuje "swój człowiek" pogląd w tej kwestii diametralnie się zmienił.

Radni różnili się również w kwestii ilości komisji. Radny Jan Marciniak zgłosił 3 pomysły - każdy z nich
zakładał zmniejszenie ilości komisji.

Zdecydowana większość jednak uważa, że dobrze jest jak jest. Obecny stan powoduje, że mamy wśród
21 radnych 8 przewodniczących komisji + 8 zastępców czyli 16 radnych funkcyjnych + przewodniczący i
jak będzie po uchwaleniu statutu 2 wice - to daje razem aż 19 funkcyjnych.
Jak ta sprawa wygląda w innych gminach?

Pewno wielu radnych powie, że winny nieuchwalenia statutu na jednej sesji jest radny Jan Marciniak,
który zgłosił większość poprawek...
Czy jednak właściwsze byłoby w tak ważnej sprawie zaakceptowanie wszystkich usterek i zachowanie
wątpliwości tylko dla siebie?
Jak będzie przebiegało dalsze procedowanie?

Czy na kolejnej sesji wyznaczonej na poniedziałek, 18 listopada, uda się uchwalić Statut?

konsultacje w gminie Mierzęcice

Konsultacje społeczne dotyczące Statutu Gminy Zbrosławice przeprowadzane są w formie
internetowej, w okresie od 23 października do 8 listopada 2013 r.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy posiadają
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbrosławice.
Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres
ksosada@zbroslawice.pl do 8 listopada 2013 r. do godz. 13:00 włącznie.
Od 23 maja przez 14 dni mieszkańcy gminy Milicz mogą zgłaszać swoje opinie i wnioski w ramach
konsultacji społecznych do projektu Statutu Gminy Milicz, opracowanego przez doraźną komisję
statutową Rady Miejskiej w Miliczu. Warto podkreślić, że Statut Gminy Milicz jest dokumentem
określającym ustrój gminy. Tym bardziej istotne jest, aby mieszkańcy gminy Milicz mieli świadomość, że
taki dokument istnieje, i znali jego zapisy jeszcze przed uchwaleniem Statutu. Z projektem Statutu Gminy
Milicz
można
zapoznać
się,
klikając
poniższy
link:
http://bip.milicz.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMzQ3LDEsMCk=
Łomianki
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