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Protokół Nr 2/2/2016 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 7 września 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Andrzej Bolewski, 

Piotr Chojnacki. 

Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie Komisji. 

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z treścią § 5 i 6 Statutu Miasta Sandomierza – przyjęcie propozycji 

zmian. 

4. Wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad odczytał § 5 i 6 Statutu Miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do podjętej inicjatywy wprowadzenia zmian symboliki miasta przedstawili: 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza 

Dr hab. Tomisław Giergiel – historyk, 

Dr hab. Henryk Seroka – historyk. 

Mówcy wskazali między innymi: 

„Opracowany współcześnie herb Sandomierza nawiązuje do najstarszej pieczęci 

reprezentującej miasto, sprawionej w czasach króla Zygmunta Augusta. Jest więc zarazem 

przypomnieniem Złotego Wieku dla Polski i Miasta a także władców dynastii, za której Orzeł 

Biały stał się herbem Sandomierza” – dr hab. H. Seroka. 

„Herbem Sandomierza będzie wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie,  

z rozpostartymi skrzydłami, złotym dziobem i szponami, w czerwonym polu tarczy. Taki znak 

został umieszczony też na pieczęci urzędowej, fladze oraz sztandarze miasta, który zawiera 

oprócz herbu - na stronie głównej - na stronie odwrotnej herb ziemi sandomierskiej. 

Sztandar otrzyma złociste zdobienia brzegów nawiązujące do ornamentu na dawnych 

księgach miejskich oraz głowicę przedstawiającą potrójną srebrzystą lilię” –  

dr hab. T. Giergiel. 

„Nowe projekty symboli miasta zostały pozytywne zaopiniowanie przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu merytorycznej oceny w zakresie ich zgodności  

z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Dokonała tego Komisja 
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Heraldyczna przy MSWiA, która również pozytywnie zaopiniowała przedstawione wzory” – 

Pani Katarzyna Zioło. 

Pan Wojciech Czerwiec podziękował gościom za przedstawienie propozycji zmian w Statucie 

Miasta. Powiedział, że następne posiedzenie Komisji będzie poświęcone opiniowaniu 

przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie.  

Ad. 4,5 

Pan Wojciech Czerwiec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

 

    Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


