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                                                                    Protokół Nr 2/2008 
                            z posiedzeń Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza,  
                                                                27.02.2007 – 22.01.2008 
                                      
 
 
 
Ad. 1 
 
Posiedzeniom przewodniczył Pan Janusz Sobolewski – Przewodniczący Komisji 
Statutowej. 
Obecni, jak w załączonych listach obecności (Załącznik nr 1-8  do Protokołu) 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Dyskusja dot. zmian do Statutu Miasta Sandomierza – propozycje komisji  
   Statutowej. 
3. Ustalenia i wnioski Komisji. 
 
 
Ad. 3 
 
Komisja Statutowa zapoznała się ze Statutem Miasta Sandomierza. 
 
Komisja proponuje następujące zmiany do Statutu Miasta Sandomierza: 
 
- w § 2 punkt 9 na końcu zdania postawić przecinek 
 
- w § 12 punkt 2 słowo „organy” zastąpić słowem „organu”, 
 
- w § 16 punkt 1 wypunktować działania rady t.j.: 
1. Rada działa: 
    1. na sesjach, 
    2. poprzez swoje komisje 
    3. przez Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady. 
 
- w § 17 punkt 2 zamiast „Dwóch Wiceprzewodniczących” wpisać „1-3 
Wiceprzewodniczących”. 
 
- w § 19 punkt 1 skreślić. 
 
- w § 22 który brzmi „Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych  
  w § 20 Statutu, jest upowaŜniony do reprezentowania Rady na zewnątrz”  - skreślić „jest 
upowaŜniony do reprezentowania Rady ” a w to miejsce wpisać „ reprezentuje Radę”. 
 
- w § 33 punkt 2 który brzmi „ Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada   
   moŜe postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym  
   terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji” -   skreślić „na kolejnym posiedzeniu”  
   a po terminie postawić kropkę. 



 2 

 
- w § 33 punkt 3 – skreślić „ust. 1” a w to miejsce wpisać „ust. 2” 
 
- w § 33 punkt 4, który brzmi „Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy 
bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole” 
naleŜy skreślić „oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili 
obrady przed ich zakończeniem” a po słowie „fakt” dopisać „słowo „przyczynę”. 
Komisja Statutowa proponuje następujące brzmienie w/w paragrafu: 
„Fakt i przyczynę przerwania obrad odnotowuje się w protokole”. 
 
- w § 36 punkt 1, który brzmi „ Sesję zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący 
Rady” naleŜy skreślić słowo „zwołuje”. 
 
- w § 36 punkt 3 zmienić na punkt 4 oraz dopisać punkt 3, który brzmi „ Przewodniczący 
Rady moŜe przekazać prowadzenie obrad lub ich części jednemu z Wiceprzewodniczących”. 
 
- w § 39 skreślić punkt 6, który brzmi „ odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich 
sesjach” a punkt 7, który brzmi „wolne wnioski i informacje” staje się punktem 6. 
 
- § 40  punkt 2, który brzmi „ Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji 
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje” naleŜy skreślić. 
 
- w § 43 punkt 1 słowo „obrady” zastąpić słowem „sesję”. 
 
- w § 46 punkt 2, który brzmi „ Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje  
pod dyskusje po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, 
po czym poddaje sprawę pod głosowanie” - naleŜy skreślić następujące wyrazy: „poddaje pod 
dyskusje”, „po czym” oraz „sprawę”. 
Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie  
§ 46 punkt 2 – „Wnioski formalne Przewodniczący Rady po dopuszczeniu jednego głosu „za” 
i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, poddaje pod głosowanie”. 
 
- w § 52 punkt 2, który brzmi „ Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą 
przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 39 pkt 1” - naleŜy skreślić 
następujące wyrazy „na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się” a w to miejsce wpisać 
wyrazy „na urządzeniu cyfrowym, którego zapis przechowuje się”. 
Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 52 punkt 2 
„Przebieg sesji nagrywa się na urządzeniu cyfrowym, którego zapis przechowuje się, do czasu 
podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 39 pkt 1”. 
 
- w § 58 punkt 3, który brzmi „Projekt uchwały powinien zostać przedłoŜony Radzie wraz  
z uzasadnieniem, w którym naleŜy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację  
o skutkach finansowych jej realizacji” naleŜy: 
 - skreślić – wyraz „Radzie” a w to miejsce wpisać wyraz „Przewodniczącemu Rady” 
- po wyrazach Przewodniczącemu Rady dopisać – „co najmniej na 14 dni przed planowanym 
terminem sesji”. 
Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 58 punkt 3 
„Projekt uchwały powinien zostać przedłoŜony Przewodniczącemu Rady, co najmniej na 14 
dni przed planowanym terminem sesji, wraz z uzasadnieniem, w którym naleŜy wskazać 
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji”. 
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- w § 58 punkt 4, który brzmi „Projekty uchwał są parafowane co do ich zgodności z prawem 
przez radcę prawnego” naleŜy dopisać – „oraz przez merytorycznego Naczelnika Wydziału”. 
 
- w § 64 punkt 1, który brzmi „Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki” 
dopisać „lub mandatu”. 
 
- w § 81 w punkcie 1 skreślić 1. 
 
- § 84 punkt 1, który brzmi „Komisja Rewizyjna w liczbie 7 Radnych składa się  
z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków  
w tym przedstawicieli wszystkich klubów radnych”  
Komisja proponuje następujące brzmienie § 84 punkt 1 „ W skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących 
funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. 
 
- § 84 punkt 3, który brzmi „Zastępcę (Zastępców) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” skreślić 
wyraz „(Zastępców)” oraz wyrazy „na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. 
- § 85 skreślić wyraz „jego” 
 
- § 88 wyraz „wskazanym” zastąpić wyrazem „wskazanych”. 
 
- § 91 który brzmi „Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych, a 
kontrole problemowa i sprawdzająca – dłuŜej niŜ 15 dni roboczych” skreślić wyraz 
„roboczych”. 
 
- w § 94 punkt 1, który brzmi „Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji 
Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji”-  
dopisać po wyrazie „kompleksowych” następujące wyrazy „problemowych  
i sprawdzających” oraz wyraz „dwóch” zastąpić wyrazem „trzech”. 
 
- w § 94 punkt 3, który brzmi „Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być 
przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej” skreślić i zmienić numerację 
punktów (np. punkt 3 będzie 4) 
 
- w § 94 punkt 4 (po zmianie będzie to punkt 3), który brzmi „Kontrole  
(z zastrzeŜeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upowaŜnienia 
wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany 
podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli” – 
wykreślić wyraz „(osobę)” oraz wykreślić wyraz „ust. 6” a w to miejsce wpisać „ust. 5”. 
 
- w § 94 punkt 5 (po zmianie będzie to punkt 4), który brzmi „Kontrolujący obowiązani są 
przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego 
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podmiotu upowaŜnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste” – wyraz „ust. 4” 
zastąpić  wyrazem „ust. 3” oraz wyraz „osobiste” zastąpić wyrazem „ toŜsamości”. 
 
- w § 94 punkt 6 (po zmianie będzie to punkt 5), który brzmi „W przypadkach  
nie cierpiących zwłoki, kaŜdy z członków Komisji Rewizyjnej moŜe przystąpić do kontroli 
problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upowaŜnienia, o którym 
mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uwaŜa się w szczególności sytuacje,  
w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iŜ niezwłoczne 
przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub Ŝycia 
ludzkiego lub teŜ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. 
Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równowaŜne lub większe od kwoty 10.000 
zł” wyraz „ust. 5” zastąpić wyrazem „ust. 4”. 
- w § 94 punkt 7 (po zmianie będzie to punkt 6), który brzmi „W przypadku podjęcia działań 
kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się –  
w najkrótszym moŜliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyraŜenie 
zgody na ich kontynuowanie – wyraz „ust. 6” zastąpić wyrazem „ust. 5”. 
 
- w § 94 punkt 8 (po zmianie będzie to punkt 7), który brzmi „W przypadku nie zwrócenia się 
o wyraŜenie zgody, lub teŜ odmowy wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący 
niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega 
włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej” - pozostaje bez zmian. 
 
- w § 104 punkt 3, który brzmi „Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane  
z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  
a takŜe na pisemny umotywowany wniosek: 

1. Przewodniczącego Rady lub teŜ pisemny wniosek: 
2. nie mniej niŜ 3 radnych, 
3. nie mniej niŜ 1 członka Komisji Rewizyjnej” 

Komisja proponuje skreślić wyrazy „lub teŜ pisemny wniosek”. 
 
- w § 111 punkt 1, który brzmi „Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim 
udziału przez co najmniej 4 radnych” – Komisja proponuje  „co najmniej 2 radnych”. 
 
- w § 115 punkt 2, który brzmi „Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem 
Gminy” – skreślić wyraz „Gminy” a w to miejsce wpisać wyrazy „Miasta Sandomierza” 
 
- § 118 punkt 2, który brzmi „Burmistrz wykonuje: 

1. uchwały Rady, 
2. jemu przypisane zadania i kompetencje, 
3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego 

prawa - naleŜy do niego, 
4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem”  
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Komisja proponuje skreślić treść punktu 2  § 118  a w to miejsce wpisać „Burmistrz 
wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania gminy określone przepisami prawa”. 
 

 
- § 118 punkt 3, który brzmi „Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu. 
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany 
przez Burmistrza w drodze zarządzenia”. 
Komisja proponuje skreślić treść punktu 3  § 118  a w to miejsce wpisać  
„Do zadań Burmistrza naleŜy w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady, 
2. określanie sposobu wykonania uchwał, 
3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4. wykonywanie budŜetu, 
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
- § 118 punkt 4, który brzmi „Działalność Burmistrza w zakresie wykonywania budŜetu 
gminy podlega ocenie Rady / absolutorium /. 
Komisja proponuje skreślić treść punktu 4  § 118  a w to miejsce wpisać  
„W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta”. 
 
- § 119 (punkt 1 i  2), który brzmi: 
1. „Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady. 
2. Komisje Rady mogą Ŝądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie 
Komisja proponuje skreślić punkty 1 i 2 § 119   a w to miejsce wpisać „ Burmistrz kieruje 
bieŜącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz”. 
 
- § 120 (punkt 1 i  2), który brzmi: 
1. Burmistrz kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. 
2. Do zadań i kompetencji Burmistrza naleŜą następujące sprawy: 

1. Kierowanie bieŜącymi sprawami miasta, 
2. Reprezentowanie miasta na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach 

dotyczących miasta, 
3. Kierowanie Urzędem w rozumieniu Kodeksu pracy, 
4. Przygotowywanie sprawozdań ze swej działalności, 
5. Ogłoszenie budŜetu miasta oraz nadzór nad jego realizacją, 
6. Ogłoszenie sprawozdań z wykonania budŜetu, 
7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu 

administracji publicznej, o ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, 
8. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego, 
9. Wykonywanie uprawnień wynikających z art. 7 ustawy o pracownikach 

samorządowych. 
10. Wprowadzanie w Ŝycie regulaminów wewnętrznych dotyczących działalności 

Urzędu. 
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Komisja proponuje skreślić punkty 1 i 2 § 120  a w to miejsce wpisać 

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, 

nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. 
3. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz. 
4. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego w stosunku do 

pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
5. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa. 

 
- § 121, który brzmi: Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji 
określonych w § 118 - § 120 w przypadku uzyskania upowaŜnienia od Burmistrza Miasta”. 
Komisja proponuje skreślić treść § 121  a w to miejsce wpisać „Burmistrz moŜe powierzyć 
prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu zastępcom burmistrza”. 
 
- § 123 punkt 2, który brzmi:  
„2.Wyłączenia dotyczą: 

1. dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 
stycznia  1999 roku o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. Nr 11, poz.95 z późń. 
zm./, 

2. dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz.926  
z późń.zm./ 

3. dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej / Dz.U.   Nr 88, poz. 439 
z późń. zm./, 

4. dokumentów zawierających tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe /Dz.U. Nr 140, poz.939 z późń. zm./, 

5. dokumentów objętych ochroną zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 883 
/, 

6. dokumentów mogących naruszać dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych  
w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, 

7. innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawności. 
 
Komisja proponuje uaktualnić podstawy prawne w w/w punktach. 
 
- § 73, który brzmi: „Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca 
przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji. Wybór 
przewodniczącego komisji zatwierdza Rada” dopisać „Odwołanie Przewodniczącego 
Komisji przez członków danej komisji zatwierdza Rada. 
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- § 78 punkt 1, który brzmi: „Radni odbywają spotkania ze swoimi wyborcami zgodnie  
z ustawą o samorządzie gminnym” skreślić a w to miejsce wpisać „Radny obowiązany jest 
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź  
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez 
mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest 
jednak związany instrukcjami wyborców”. 
 
- § 78 punkt 2, który brzmi: „Nie rzadziej niŜ raz w kwartale radni winni przyjmować  
w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości 
wyborców – osoby, które chciałyby złoŜyć skargi i wnioski czy postulaty” skreślić. 

 
 
 
Komisja proponuje wprowadzenie następujących zmiany w Załączniku Nr 6 do 

Statutu Miasta Sandomierza : 

- W § 1 punkt 2, który brzmi: „Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budŜetu” wyraz 
„kwartalnych” zastąpić wyrazem„półrocznych”. 

- W  § 2 punkt 6, który brzmi: „Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników  
i tablic pamiątkowych”  przed wyrazem „wznoszenia” dopisać wyraz „inicjatyw”. 
Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 2 punkt 6: 
„Nazw ulic, placów publicznych, inicjatyw wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych”   
 
- W § 4 punkt 7, który brzmi: „Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami 
terapii zajęciowej” obok skrótów podać pełne nazwy: Caritas D. S – Caritas Diecezji 
Sandomierskiej, DPS – Dom Pomocy Społecznej, ruch AA – Ruch Anonimowego 
Alkoholika. 

- W § 4 punkt 10, który brzmi: „Opiniowanie inwestycji gminnych związanych ze zdrowiem  
i opieką społeczną” dopisać „i innych wydatków będących w zakresie Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia”. 

- W § 7 punkt 2, który brzmi: „Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym 
uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego” dopisać „oraz róŜnych form 
budownictwa”. 

- W § 8 punkt 1, który brzmi: „Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć 
gospodarczych” skreślić wyraz „tworzenia i ”. 

Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 8 punkt 1: 
„Opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych”. 

 

- W § 8 punkt 2, który brzmi: „Tworzenia i opiniowania długo– i średniookresowych prognoz 
i programów rozwoju miasta” skreślić wyraz „tworzenia i ”. 

Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 8 punkt 2: 
„Opiniowania długo– i średniookresowych prognoz i programów rozwoju miasta”. 
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- W § 11 punkt 4, który brzmi: „Komisje rozpatrują sprawy skierowane przez Radę Miasta 
oraz na wniosek Burmistrza” skreślić „oraz na wniosek” dopisać „lub”. 

Po wprowadzonych poprawkach Komisja proponuje następujące brzmienie § 11 punkt 4: 
„Komisje rozpatrują sprawy skierowane przez Radę Miasta lub Burmistrza”. 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący  
                                                                          Komisji Statutowej 
                                                                           Janusz Sobolewski 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


