
UCHWAŁA NR LXIV/847/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2018.994 z późn. zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.2018.130) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Miasta Sandomierza stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/80/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Sandomierza  (Dz. 

Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 249 poz. 2875 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. 

- W § 18 ust. 1 dopisuje się punkt: "11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji."

- W ust. 4 po słowach "W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą" skreśla się słowo 
"przewodniczący" w to miejsce wpisuje się słowo "przedstawiciele."

2. Skreśla się § 41.

3. Zmienia się § 53 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: „1. Protokół z sesji zawiera zwięzłe 
odzwierciedlenie jej przebiegu lub jest sporządzany w formie stenogramu."

4. Zmienia się § 65 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "6. W głosowaniu imiennym radni głosują 
poprzez użycie kart do głosowania z jednoczesnym wykorzystaniem urządzenia umożliwiającego 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych"

5. W § 73 skreśla się ust. 3.

6. Zmienia się tytuł Rozdziału VII poprzez dodanie sformułowania "oraz komisji Wniosków, 
Skarg i Petycji"

7. Po § 109 Dopisuje się ustęp 7 w brzmieniu: "7. Organizacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
oraz dopisuje się kolejno:

- § 109a Komisja Skarg. Wniosków i Petycji jest powoływana przez Radę w liczbie 3-5 członków 
lub nie mniej niż liczba klubów radnych.

- § 109b Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.

- § 109c Komisja rozpatruje wstępnie skargi wnioski i petycje wpływające do Rady oraz wydaje 
opinię co dalszego trybu postepowania.

- § 109d Przy rozpatrywaniu spraw komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, 
rzetelności oraz wnikliwości.

- § 109e w celu wykonywania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do Burmistrza 
o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi wniosku lub petycji.

- § 109f W posiedzeniach komisji mogą brać udział podmioty i osoby których sprawa dotyczy.

- § 109g Z przeprowadzonego posiedzenia sporządzany jest protokół zawierający w szczególności 
podstawę sformułowania opinii w rozpatrywanej sprawie lub projekt uchwały z uzasadnieniem.
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- § 109 h Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy w glosowaniu zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

- § 109 i Członkowie komisji mogą zostać wyłączeni z prac komisji jeśli zachodzą okoliczności 
mogące wpłynąć na jego bezstronność. Wniosek o wyłączenie należy uzasadnić. O wyłączeniu 
decyduje komisja."

8. W § 111 skreśla się ust. 1.

9. W § 123 skreśla się ust. 2.

10. skreśla się § 131.

§ 2. 

Dodaje się Załącznik Nr 7 w brzmieniu:  "7. Regulamin wyboru Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza",  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza 

     § 1 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Sandomierza posiadają Radni miasta Sandomierza. 

2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się ustnie lub pisemnie i może zawierać uzasadnienie. 

 

                                                                      § 2 

1. W celu przeprowadzenia wyboru Rada Miasta Sandomierza powołuje komisje 

skrutacyjną w składzie 3-osobowym spośród radnych. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów a radni głosują jednocześnie na cały skład komisji. 

 

§ 3 

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.  

2. Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska 

zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym. 

 

§ 4 

1. Komisja skrutacyjna zbiera głosy radnych do urny wyborczej opieczętowanej 

podpisami komisji skrutacyjnej, w obecności członków Rady miasta. 

2. Radny po otrzymaniu karty do głosowania dokonuje skreślenia w Sali przyległej do Sali 

obrad. 

3. Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i przelicza 

głosy, sporządzając protokół głosowania. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 

 

§ 5 

1. Radni głosują poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata, na 

którego głosują. 

2. Karta zachowuje ważność w przypadku gdy nie został postawiony znak „X” przy 

żadnym nazwisku i jest głosem wstrzymującym się. 

Załącznik do uchwały Nr LXIV/847/2018

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 września 2018 r.
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3. Nieważne są głosy:  

a). oddane na kartach innych niż ustalone przez komisje skrutacyjną, 

b). jeżeli na karcie do głosowania zostało skreślone więcej niż jedno nazwisko, 

c). oddane na kartach całkowicie przedartych. 

§ 6 

1. Za wybranego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza uważa się kandydata, który otrzymał w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta 

Sandomierza. 

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” 

przewyższająca co najmniej o jeden głos pozostałe ważnie oddane głosy: to jest głosy 

przeciwne i wstrzymujące się. 

3. Za uczestniczących w głosowaniu uważa się radnych, którzy otrzymali karty do 

głosowania i oddali głosy. 

§ 7 

1. Jeżeli w I turze głosowania żaden z  kandydatów nie otrzymał wymaganej większości 

głosów Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie (II tura) w sposób 

ustalony niniejszym Regulaminem, z tym, że komisja skrutacyjna umieszcza na karcie 

do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

2. W przypadku równej ilości głosów w I turze do II tury przechodzą wszyscy kandydaci 

którzy otrzymali kolejno jednakową ilość  głosów. 

 

§ 8 

1. Jeżeli w II turze głosowania brało udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich 

nie uzyskał wymaganej większości głosów określonej w § 6 Regulaminu 

Przewodniczący obrad niezwłocznie zarządza III turę głosowania. 

2. W III turze głosowania biorą  udział dwaj kandydaci, którzy w II turze uzyskali 

największą liczbę głosów. 

 

§ 9 

1. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Sandomierza według zasad określonych w § 7 i 8 odbywa się jeżeli zgłoszono dwóch 

lub więcej kandydatów. 

2. Jeżeli głosowano nad jedną kandydaturą i kandydat nie uzyskał wymaganej większości 

głosów, Przewodniczący obrad zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i ponowne 

głosowanie. 
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3. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu Przewodniczący obrad 

zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie trzeciego głosowania. 

 

§ 10 

1. Jeżeli w trzech kolejnych turach głosowania nie nastąpi wybór Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza – Rada Miasta Sandomierza ustala 

termin następnego posiedzenia tej samej sesji, celem przeprowadzenia tego wyboru. 

2. Kandydatami na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Sandomierza mogą być dotychczasowi kandydaci, jeżeli zostaną ponownie zgłoszenia. 
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UZASADNIENIE

W związku z wnioskami Komisji Statutowej oraz wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i

kontrolowania niektórych organów publicznych zachodzi potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian w

Statucie Miasta Sandomierza.
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