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ZAPYTANIE
Nawiązując do odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 2.01.2020 r. dotyczącej mojego zapytania
z dnia 27.12.2019r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów, z przykrością muszę stwierdzić,
że Pan Przewodniczący pominął bardzo istotne pytania.
W związku z powyższym ponownie proszę o udzielenie na nie odpowiedzi:
Do których komisji skierował Pan i kiedy po raz pierwszy, zgodnie z § 48 ustęp 2 Statutu
Gminy Trzebiechów projekt uchwały, aby komisje mogły projekt zaopiniować?
Co stało na przeszkodzie, aby komisje stałe mogły się z projektem zapoznać, wyrazić
swoje opinie i poddać pod głosowanie na ostatniej sesji Rady Gminy?
Zgodnie z § 15 ustęp 1 Statutu Gminy Trzebiechów „Za całokształt organizacji pracy Rady
odpowiedzialny jest jej przewodniczący”.
Pozwolę sobie na kolejne pytanie: Dlaczego Pan Przewodniczący wprowadza do porządku
obrad projekt uchwały, który nie spełnia wymogów statutowych?
Oczywistym jest, że zgodnie z § 29 Statutu radni mogą zmienić porządek obrad, na który
powołuje się Pan Przewodniczący. W paragrafie tym, w ustępie 2 pkt 6 czytamy, że można odesłać
projekt uchwały do powtórnej oceny przez komisje Rady z jednoczesnym wprowadzeniem pod obrady
Rady na najbliższej sesji.
W kwestii dotyczącej poparcia wniosku złożonego przez radnego Tomasza Płóciennika przez
Klub radnych pragnę wyjaśnić, że skoro nastąpiło zaniechanie Pana Przewodniczącego i projekt nie
został skierowany do zaopiniowania przez komisje Rady, co jest sprzeczne ze statutem, lepszym
rozwiązaniem będzie wycofanie przygotowanego projektu.
Ponadto pragnę nadmienić, że Pan, jako doświadczony samorządowiec powinien wiedzieć,
że przewodniczący Rady jest radnym wybranym w demokratycznych wyborach przez mieszkańców
a funkcję przewodniczącego pełni dobrowolnie.
Dlatego w przyszłości bardzo proszę o powstrzymywania się od wyrażania swojej osobistej
opinii w pismach i wskazywania swojego prywatnego zdziwienia.
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