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Protokół Nr 6/3/2020 

Komisji Statutowej 

z dnia 01 października 2020 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00 

Godz. zakończenia obrad: 13:45 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Robert Kurosz. 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu 

komisji jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Statutowej.   

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Omówienie tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza. 

4. Sprawy różne, wnioski komisji; 

5. Zamknięcie obrad. 

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 5; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

Radny Wojciech Czerwiec stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Omówienie tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza. 

Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący komisji - powiedział, że członkowie rady otrzymali projekt 

tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza przygotowany przez Biuro Rady Miasta Sandomierza.                     

W projekcie tym zaznaczone są wszystkie zmiany statutu od 2011 roku oraz te elementy, które ulegają 

zmianie na podstawie propozycji Komisji Statutowej.  
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Radny Jacek Dybus powiedział, że w § 14 czytamy, że wykaz jednostek podległych Gminie 

Sandomierz określi „odrębna uchwała”. Dodał, że statut powinien to zawierać, by nie tworzyć 

dodatkowych uchwał.  

 

Radna Renata Kraska powiedziała, że wykaz jednostek aktualnie stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszego statutu a określenie ich w odrębnej uchwale spowoduje, że nie trzeba będzie zmieniać 

statutu w sytuacji, jeśli pojawi się nowa jednostka lub dotychczasowa zmieni nazwę. 

 

Następnie Komisja Statutowa zdecydowała, by w informacjach przekazywanych w formie 

elektronicznej lub papierowej o terminach posiedzeń komisji lub sesji dołączać frazę o następującej 

treści: „Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia radnego z pracy na czas 

udziału w pracach Rady Miasta Sandomierza”.    

 

Ponadto Komisja Statutowa zaakceptowała wzór interpelacji / zapytania radnego, który będzie 

stanowił załącznik do nowego Statutu Miasta Sandomierza.  

 

Wzór interpelacji / zapytania radnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że zapisy ustawy nie mogą być 

powielane w statucie. Ponadto dodał, że zgodnie z prawem na sesji nie mogą być składane interpelacje 

w formie ustnej a jedynie w formie pisemnej. 

 

Radna Renata Kraska powiedziała, że warto dopisać do statutu paragraf mówiący o interpelacjach                  

i zapytaniach radnych i umieścić wzór takiego pisma celem usystematyzowania. W takim przypadku              

w § 42 należy wszędzie wstawić sformułowanie „interpelacje / zapytanie radnych”.   

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że nie można ograniczać możliwości w wykonywaniu mandatu 

radnego.  

 

Radny Janusz Poński powiedział, że radny powinien mieć prawo do swobodnego składania 

wniosków i interpelacji tak w czasie sesji jak i w okresie międzysesyjnym. 

 

Ponadto członkowie Komisji Statutowej zaakceptowali nową wersję § 77 ust. 2 w następującym 

brzmieniu: „Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien 

usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce 

Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. Ponadto radny winien najpóźniej  

w przeddzień posiedzenia sesji lub komisji usprawiedliwić swoją nieobecność osobiście lub 

telefonicznie przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji lub pracownikowi Biura Rady 

Miasta”.  

 

Następnie radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że w obecnym kształcie 

statutu Miasta Sandomierza nie ma zapisów dotyczących nadawania tytułu „Honorowego Obywatela 

Miasta Sandomierza”. Dodał, że zadaniem rady powinno być jedynie nadawanie tytułu w drodze 

uchwały. W związku z tym powinna być powołana kapituła, która będzie opiniować wnioski  

o nadanie takiego tytułu. W tej sprawie został przygotowany projekt uchwały.  Na koniec powiedział, 

że kapituła powinna składać się z 7 członków, przy czym obowiązkowo w ten skład wchodzili by: 

Burmistrz Miasta Sandomierza i Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, którzy mieli by prawo do 
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wskazywania kolejnych członków kapituły po dwóch oraz dyrektor Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu.  

 

Radny Janusz Poński powiedział, że powinna być określona gradacja tytułów, niższym powinien być 

tytuł: „Zasłużony dla Miasta Sandomierza”.  

 

Członkowie Komisji Statutowej uznali za właściwe dopisanie paragrafu do nowego Statutu Miasta 

Sandomierza w brzmieniu następującym: „Rada Miasta Sandomierza przyznaje tytułu Zasłużonego 

dla Miasta Sandomierza oraz Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza za wybitne osiągnięcia na 

rzecz rozwoju Państwa Polskiego, Miasta Sandomierza oraz społeczności lokalnej. Tryb przyznawania 

tytułów określa odrębna uchwała”.  

 

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że uroczyste nadawanie tytułu 

Zasłużonego dla Miasta Sandomierza oraz Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza byłoby 

połączone z nadawaniem tytułu Sandomierzanina Roku w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego.  

 

Członkowie Komisji Statutowej zaproponowali, by w nowym statucie określić obligatoryjne elementy 

sprawozdania z posiedzeń komisji stałych rady bez konieczności sporządzania szczegółowego 

protokołu. Te elementy to: lista obecności, stwierdzenie quorum, wnioski komisji, głosowania  

i opinie.  

   

Ad. 4  

Sprawy różne i wnioski komisji. 

 

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że po przewidywanej sesji 

nadzwyczajnej rady miasta odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Statutowej. Dodał, że na 

posiedzeniu tym członkowie komisji będą przekazywać swoje propozycje dot. składu Kapituły oraz 

proponować ostateczne zmiany obowiązującego Statutu Miasta Sandomierza celem finalizowania prac 

nad nową treścią dokumentu. Na koniec zaproponował przesłanie radnym  e-maila w sprawie uwag, 

co do treści przyszłorocznego Raportu o stanie Gminy Sandomierz.  

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad                            

i zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

         Przewodniczący  

                        Komisji Statutowej 

      Wojciech Czerwiec 

 

 

 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

UM Sandomierz 


