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Protokół Nr 4/2/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 16 marca 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Żyła– Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Robert Kurosz. 

Ad. 1  

Pan Jerzy Żyła stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Sandomierza, znak: OR.0720.1.2018.TPI2. 

4. Zapoznanie się z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

5. Opracowanie harmonogramu prac związanych z dostosowaniem zapisów 

Statutu Miasta Sandomierza do obowiązującego prawa. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Rozpatrzenie pisma Burmistrza Sandomierza, znak: OR.0720.1.2018.TPI2.  

Przewodniczący komisji odczytał treść w/w pisma w którym Burmistrz zwraca się do Komisji  

o opracowanie aktualizacji statutu miasta Sandomierza w związku z wejściem w życie ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Powyższe zmiany będą dotyczyły również ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

Ad. 4 

Zapoznanie się z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych. 

Przewodniczący komisji wręczył członkom komisji tekst w/w ustawy i poprosił o zapoznanie 

się z jej treścią. 

Obecna na posiedzeniu Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM  poinformowała że 

zmiany zapowiedziane przedmiotową ustawą wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. 

Zasugerowała aby komisja w pierwszej kolejności wprowadziła zmiany, które wynikają  
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z propozycji i uwag zgłoszonych przez radnych. W dalszej kolejności należy wprowadzić 

obligatoryjne zapisy wspomnianej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Pani Teresa Prokopowicz zaznaczyła, że zmiana statutu będzie się wiązała z ogłoszeniem tekstu 

jednolitego.  

Przewodniczący obrad odczytał pismo Radnego Jacka Dybusa dotyczące wprowadzenia 

następujących zmian w Statucie, cyt.: 

- „uregulowanie usprawiedliwiania nieobecności radnych (…), 

- wyeliminowanie pojęcia nieuczestniczenia w głosowaniu”, 

- określenie składów ilościowych w klubach radnych i w komisjach- powołanie komisji etyki. 

Komisja ustaliła, że powyższe propozycje będą omówione na następnym posiedzeniu. 

Ad. 5 

Opracowanie harmonogramu prac związanych z dostosowaniem zapisów Statutu Miasta 

Sandomierza do obowiązującego prawa. 

Komisja zwróci się z prośbą do radnych o sprecyzowanie na piśmie swoich propozycji zmian  

w statucie miasta do dnia 1 kwietnia br. 

Ustalono termin posiedzenia komisji statutowej – 16 kwietnia br. godz. 9.00 

Temat posiedzenia, analiza tekstu statutu rozdziały od I do IV. 

Ad. 6,7 

Pan Jerzy Żyła stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

       Jerzy Żyła 

 

       Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 


