
PRZEWODMCZĄCY
RADY MiEJSKIEJ W MOSINE

Mosina, dnia 6 listopada 2012 r.

Rada Miek w Mosinie

Wpł. dnia .i”2. „2 ..r.

Nr sprawy OO Jan MARCINL4K
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 października 2012 r., stwierdzam, co

następuje:

W myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie

organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

Zadania i kompetencje przewodniczącego rady i jego zastępców określa wyżej

powołana ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 19 i art. 20) oraz Statut

Gminy Mosina. Zadania przewodniczącego mają zasadniczo charakter czynności materialno-

technicznych. W myśl ustawy czynności te ograniczają się (o czym świadczy użycie słowa

„wyłącznie”) do organizowania pracy rady, w tym koordynowania prac komisji, oraz do

zwoływania i prowadzenia jej obrad (sesji), w tym do decydowania „o tym, co będzie

przedmiotem obrad rady”, jak również do „dopilnowania, w jaki sposób uchwały rady są

wykonywane”.

Z powyższej przytoczonych przepisów prawnych wynika, że o terminie rozpoczynania

sesji Rady Miejskiej w Mosinie decyduje wyłącznie jej przewodniczący. Jest to zresztą jedno

z nielicznych uprawnień przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

Powyższy zapis ustawy jest z pewnością Panu Radnemu doskonale znany ale myślę,

że warto to jeszcze raz przytoczyć żeby rozwiać ewentualne wątpliwości.

Chcę zapewnić Pana Radnego, że właśnie poszanowanie dobrze pojętego interesu

Rady i radnych skłoniły mnie do zwołania XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu

25 października 2012 r. na godz. 11.00.

Jestem przekonany, że wcześniejsza godzina zwoływania sesji dobrze będzie służyła

zarówno Radzie Miejskiej w Mosinie jak i poszczególnym Radnym.

W związku z powyższym obecnie nie widzę potrzeby zorganizowania spotkania

z przewodniczącymi klubów radnych w celu wypracowania kompromisu odnośnie godziny

rozpoczynania sesji Rady Miejskiej w Mosinie.


