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Protokół Nr 12/10/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 25 lipca 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat– Przewodnicząca Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Marcin Marzec. 

Ad. 1  

Pani Wiesława Sabat stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie w głosowaniu: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z opinią Radcy Prawnego na temat zmian do Statutu Miasta 

Sandomierza zaproponowanych przez Komisję Statutową. 

4. Zapoznanie się z projektem Statutu Sandomierskiej Rady Młodzieży. 

5. Wnioski. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że po zakończeniu prac nad zmianami do Statutu 

Miasta Sandomierza wystosowała – zgodnie ze stanowiskiem komisji – pismo do Burmistrza 

Miasta znak: Or. 0012.10.3.2018.RT z dnia 15.06.2018 r. z prośbą o wydanie opinii prawnej  

o zaopiniowanych przez komisję zmianach. 

W dniu 4 lipca br. Mec. Piotr Kossak sporządził notatkę odręczną na marginesie w/w pisma: 

cyt: „wydaje się, że proponowana treść Statutu nie zawiera materii kwestionowanej przez 

sąd adm., a dotyczącej regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących”. 

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt regulaminu wyboru przewodniczącego Rady 

Miasta przyjęty Uchwałą Nr 1/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Zaproponowała, aby w tym 

Regulaminie dodać słowo „Wiceprzewodniczący” wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne – ten 

regulamin stanowiłby załącznik do zmienianego Statutu Miasta. 

Radni przez aklamację wyrazili poparcie dla tej koncepcji. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela 

miasta Sandomierza. 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że ten regulamin może być kolejnym załącznikiem do 

Statutu. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Wobec powyższego Pani Wiesława Sabat poinformowała, że zwróci się ponownie do 

Burmistrza Miasta o zlecenie opracowania opinii prawnej na temat zmian Statutu 

proponowanych przez Komisję. 
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Ad. 4 

Zapoznanie się z projektem Statutu Sandomierskiej Rady Młodzieży. 

Komisja, po wstępnym zapoznaniu się z projektem Statutu uznała, że jego treść powinna 

opracować Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Powyższe stanowisko przyjęto w głosowaniu : 3 głosy „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” 

(Radny R. Kurosz nie zagłosował) . 

Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji zapytała o sugestie w związku z terminem opracowania opinii 

prawnej o zmianach w Statucie Miasta Sandomierza. 

Radni uzgodnili termin do 14 sierpnia br. 

Ad. 6 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

 

 

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


