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Protokół Nr 11/9/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 14 czerwca 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat– Przewodnicząca Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Sylwester Łatka. 

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. Analiza tekstu Statutu Miasta Sandomierza. 

4. Wnioski. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Wiesława Sabat poinformowała o zakończeniu prac nad nowelizacją Statutu Miasta 

Sandomierza. 

W związku z tym, że Radny Robert Kurosz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowej - 

w dn. 6.06.2018 r. uczestniczył w szkoleniu nt. „Analiza propozycji obowiązujących zmian 

statutów”, poprosiła o przedstawienie obowiązujących zmian. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że wykonał wersję edytowalną Statutu Miasta i wprowadził 

zmiany wynikające z 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. 

Przedstawił prezentację multimedialną, w której wykazał zmiany wprowadzone przez 

Komisję na poprzednich posiedzeniach i zmiany wynikające z przywołanej wyżej ustawy. 

Po dyskusji Komisja opracowała wniosek, jak niżej. 

Ad. 4  

Komisja Statutowa przedkłada zmiany do Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego 

Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Roboczy egzemplarz Statutu wraz  

z wniesionymi poprawkami zostanie przekazany do Pana Burmistrza z prośbą o opinię 

prawną. 

Komisja zwraca się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi: 

- czy zaproponowane zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami? 

- czy w zaproponowanych zmianach występują jakieś braki? 

- czy załącznik nr 5 można usunąć ze Statutu, a wykaz jednostek organizacyjnych 

pozostających w strukturze miasta określić odrębną uchwałą? 
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- czy zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych, powinny zostać podjęte uchwały w sprawach: 

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,  

- szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie jednostki samorządowej,  

- nadawania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Sandomierza.  

Komisja prosi o zajęcie stanowiska w powyższych sprawach do dnia 17 lipca 2018 r.  

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 

wniosku? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Ad. 5 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji  

 

 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


