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Protokół Nr 13/11/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 6 września 2018 r. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat– Przewodnicząca Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Sylwester Łatka, Jerzy Żyła. 

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. Zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian w Statucie Miasta 

Sandomierza.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Wiesława Sabat  powiedziała, że Komisja opracowała wiele propozycji zmian w Statucie 

Miasta, które mają uzasadnienie. Zapytała, czy w związku z tym, że kończy się VII kadencja 

Rady jest sensowne, aby te wszystkie zmiany wprowadzać teraz. 

Poprosiła radnych o śledzenie treści obowiązującego Statutu pod kątem poprawek, które 

przygotowała na podstawie dotychczasowych analiz, jak niżej: 

- W § 18 ust. 1 dopisuje się punkt: "11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji." 

- W ust. 4 po słowach "W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą" skreśla się słowo 

"przewodniczący" w to miejsce wpisuje się słowo "przedstawiciele." 

   -  Skreśla się § 41. 

- Zmienia się § 53 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Protokół z sesji zawiera zwięzłe 

odzwierciedlenie jej przebiegu lub jest sporządzany w formie stenogramu." 

-  Zmienia się § 65 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "6. W głosowaniu imiennym radni 

głosują poprzez użycie kart do głosowania z jednoczesnym wykorzystaniem urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych" 

- W § 73 skreśla się ust. 3. 

- Zmienia się tytuł Rozdziału VII poprzez dodanie sformułowania: „oraz Komisji Wniosków, 

Skarg i Petycji" 
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- Po § 109 dopisuje się ustęp 7 w brzmieniu: „7. Organizacja Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji”, oraz dopisuje się kolejno: 

- § 109a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powoływana przez Radę w liczbie 3-5 

członków lub nie mniej, niż liczba klubów radnych. 

- § 109b Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. 

- § 109c Komisja rozpatruje wstępnie skargi wnioski i petycje wpływające do Rady oraz 

wydaje opinię co dalszego trybu postepowania. 

- § 109d Przy rozpatrywaniu spraw komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, 

rzetelności oraz wnikliwości. 

- § 109e w celu wykonywania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do Burmistrza 

o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi wniosku lub petycji. 

- § 109f W posiedzeniach komisji mogą brać udział podmioty i osoby których sprawa 

dotyczy. 

- § 109g Z przeprowadzonego posiedzenia sporządzany jest protokół zawierający 

w szczególności podstawę sformułowania opinii w rozpatrywanej sprawie lub projekt 

uchwały z uzasadnieniem. 

- § 109h Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy w głosowaniu zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

- § 109i Członkowie komisji mogą zostać wyłączeni z prac komisji, jeśli zachodzą okoliczności 

mogące wpłynąć na jego bezstronność. Wniosek o wyłączenie należy uzasadnić. 

O wyłączeniu decyduje komisja." 

- W § 111 skreśla się ust. 1. 

- W § 123 skreśla się ust. 2. 

-   Skreśla się § 131. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, czy Radni mają zastrzeżenia do tych zmian? 

Uwag nie zgłoszono. 

Poprosiła o przyjęcie powyższych propozycji jako treści projektu uchwały zmieniającej 

Statut, która będzie przygotowana na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.  

Zapytała, kto jest za przyjęciem powyższych propozycji? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt załącznika do Statutu Miasta Sandomierza, 

jak niżej: 
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Regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza 

 § 1 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Sandomierza posiadają Radni Miasta Sandomierza. 

2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się ustnie lub pisemnie i może zawierać 

uzasadnienie. 

   § 2 

1. W celu przeprowadzenia wyboru Rada Miasta Sandomierza powołuje komisję 

skrutacyjną w składzie 3-osobowym spośród radnych. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, a radni głosują jednocześnie na cały skład komisji. 

§ 4 

1. Komisja skrutacyjna zbiera głosy radnych do urny wyborczej opieczętowanej 

podpisami komisji skrutacyjnej, w obecności członków Rady Miasta. 

2. Radny po otrzymaniu karty do głosowania dokonuje skreślenia w sali przyległej do 

sali obrad. 

3. Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i przelicza 

głosy, sporządzając protokół głosowania. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 

§ 5 

1. Radni głosują poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata, na 

którego głosują. 

2. Karta zachowuje ważność w przypadku, gdy nie został postawiony znak „X” przy 

żadnym nazwisku i jest głosem wstrzymującym się. 

3. Nieważne są głosy:  

a). oddane na kartach innych niż ustalone przez komisję skrutacyjną, 

b). jeżeli na karcie do głosowania zostało skreślone więcej niż jedno nazwisko, 

c). oddane na kartach całkowicie przedartych. 

§ 6 

1. Za wybranego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza uważa się kandydata, który otrzymał w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta 

Sandomierza. 
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2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” 

przewyższająca co najmniej o jeden głos pozostałe ważnie oddane głosy: to jest głosy 

przeciwne i wstrzymujące się. 

3. Za uczestniczących w głosowaniu uważa się radnych, którzy otrzymali karty do 

głosowania i oddali głosy. 

§ 7 

1. Jeżeli w I turze głosowania żaden z  kandydatów nie otrzymał wymaganej większości 

głosów, Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie (II tura) w sposób 

ustalony niniejszym Regulaminem, z tym, że komisja skrutacyjna umieszcza na karcie 

do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

2. W przypadku równej ilości głosów w I turze do II tury przechodzą wszyscy kandydaci 

którzy otrzymali kolejno jednakową ilość  głosów. 

§ 8 

1. Jeżeli w II turze głosowania brało udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich 

nie uzyskał wymaganej większości głosów określonej w § 6 Regulaminu 

Przewodniczący obrad niezwłocznie zarządza III turę głosowania. 

2. W III turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w II turze uzyskali 

największą liczbę głosów. 

§ 9 

1. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Sandomierza według zasad określonych w § 7 i 8 odbywa się, jeżeli zgłoszono 

dwóch lub więcej kandydatów. 

2. Jeżeli głosowano nad jedną kandydaturą i kandydat nie uzyskał wymaganej 

większości głosów, Przewodniczący obrad zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur  

i ponowne głosowanie. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu, Przewodniczący obrad 

zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie trzeciego głosowania. 

§ 10 

1. Jeżeli w trzech kolejnych turach głosowania nie nastąpi wybór Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza – Rada Miasta Sandomierza ustala 

termin następnego posiedzenia tej samej sesji, celem przeprowadzenia tego wyboru. 

2. Kandydatami na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Sandomierza mogą być dotychczasowi kandydaci, jeżeli zostaną ponownie zgłoszeni. 

 

Pani Wiesława Sabat zapytała, czy radni mają uwagi do treści przedstawionego załącznika? 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Następnie poprosiła o wyrażenie opinii. Zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

treści załącznika? 

 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w związku z wynikiem głosowania dodatkową zmiana 

w statucie Miasta będzie dodanie załącznika.  

 

Ad. 4 

Opracowanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła propozycję treści projektu uchwały:  

§ 1  

Grupa Mieszkańców Miasta Sandomierza, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 

stanowiącego, może wystąpić do Rady Miasta Sandomierza z obywatelska inicjatywą 

uchwałodawczą. 

§ 2 

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 

a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy 

uchwałodawczej zwany dalej Komitetem. 

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 (pięciu) Mieszkańców Sandomierza 

posiadających czynne prawo wyborcze. 

3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o wszczęciu inicjatywy 

uchwałodawczej składając stosowny wniosek zawierający: 

1) projekt uchwały. 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem Pełnomocnika oraz jego Zastępcy. 

3) wykaz mieszkańców w liczbie co najmniej 300 (trzysta) posiadających czynne prawo 

wyborcze, zawierający imię i nazwisko, adres oraz podpis mieszkańca. 

4) Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza może zwrócić się do Pełnomocnika Komitetu 

o złożenie dodatkowego uzasadnienia do projektu uchwały. 

§ 3  

1. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza kieruje złożony projekt uchwały do 

zaopiniowania pod względem prawnym i merytorycznym do Burmistrza Miasta, a następnie 

do  zaopiniowania przez komisje merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 

2. Zaopiniowany projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Miasta Sandomierza 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. 

3. Przewodniczący Rady Miasta informuje Pełnomocnika Komitetu o terminach posiedzeń 

komisji oraz sesji, na których rozpatrywany jest złożony projekt uchwały. 
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4. Pełnomocnik oraz jego Zastępca mogą zabierać głos na posiedzeniach Komisji oraz na sesji 

w sprawach dotyczących projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia 

i uzasadnienie. 

Burmistrz w terminie 7 dni od daty złożenia projektu zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej informację o zawiązaniu się Komitetu i projekt uchwały z uzasadnieniem. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca obrad zapytała, czy Radni maja uwagi do powyższej propozycji? 

Brak zgłoszeń. 

Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej propozycji, zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opracowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

Pani Wiesława Sabat powiedziała, że na podstawie głosów radnych opracowała projekt  

regulaminu, następnie odczytała jego treść: 

§ 1 

1. Tytuł „Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza” zwany dalej Tytułem jest 

wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Miasta 

Sandomierza we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

§ 2 

1. Tytuł może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 

2. Tytuł można nadać osobie żyjącej tylko za jej zgodą. 

3. Akt nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierz może być nadany 

również pośmiertnie. 

4. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko raz.  

§ 3 

Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą występować: 

1. Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Komisje Rady Miasta. 

3. Burmistrz Miasta Sandomierza. 

4. Stowarzyszenia, organizacje społeczno – polityczne. 

5. Grupa mieszkańców składająca się z co najmniej 200 osób – za pośrednictwem 

Burmistrza Miasta Sandomierza. 
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§ 4 

1. Pisemny wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać: 

a). Dane o kandydacie i jego charakterystykę. 

b). Określenie zasług uzasadniających wyróżnienie. 
c). Pisemną zgodę – w przypadku osoby żyjącej. 

2. W przypadku jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno- 

polityczne i wyznaniowe – wniosek taki powinien być podpisany przez osoby 

upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do wniosku należy dołączyć 

uchwały odpowiednich organów wnioskujących.  

 

3. W   przypadku gdy wniosek składa grupa mieszkańców, do wniosku należy dołączyć 

listę mieszkańców popierających wniosek z podaniem adresu i własnoręcznym 

podpisem. Grupa mieszkańców winna posiadać czynne i bierne prawo wyborcze.  

§ 5 

1. Wniosek o nadanie Tytułu składa do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta. 

2. Wniosek o nadanie Tytułu opiniuje komisja właściwa Rady Miasta Sandomierza.  

§ 6 

Uchwałę w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza  

podejmuje Rada Miasta Sandomierza. 

§ 7 

1. Osoba uhonorowana otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza. 

2. Wręczenie aktu nadania Tytułu następuje na uroczystej sesji Rady Miasta 

Sandomierza lub na innej uroczystości i jest poprzedzone prezentacją zasług 

wyróżnianej osoby. 

3. Jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed wręczeniem aktu nadania, a także w przypadku 

nadania Tytułu pośmiertnie, akt nadania przekazuje się na ręce przedstawiciela 

najbliższej rodziny.  

4. Wręczenia aktu dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

lub Wiceprzewodniczący Rady  wspólnie z Burmistrzem Miasta Sandomierza. 

§ 8 

Osobie wyróżnionej Tytułem przysługują następujące przywileje: 

1. Używanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

2. Uczestniczenie na prawach honorowego gościa w Sesjach Rady Miasta oraz innych 

uroczystościach o charakterze miejskim. 

§ 9 

Burmistrz Miasta Sandomierza prowadzi księgę Honorowych Obywateli Miasta 

Sandomierza w której dokonuje się wpisu osób uhonorowanych z podaniem ich 

zasług. 
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§ 10 

1. Rada Miasta Sandomierza może pozbawić Tytułu w razie stwierdzenia, że nadanie go 

nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, lub dopuszczenia się przez wyróżnionego 

czynu, wskutek którego stał się niegodny noszenia tego miana.  

2. Odebranie tytułu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.  

§ 11 

Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Tytułu pokrywa się z budżetu Miasta 

Sandomierza.  

 

Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie uwag do przedstawionej  propozycji. 

Brak zgłoszeń. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto z Radnych jest za przyjęciem powyższej propozycji? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że w związku z wynikiem głosowania powyższa treść 

regulaminu będzie stanowić podstawę do opracowania stosownego projektu uchwały. 

Następnie poinformowała Radnych, że opracowane przez Komisję Statutową projekty 

uchwał przekaże do Burmistrza z prośbą o zaopiniowanie przez Radcę Prawnego. 

Projekty zaparafowane przez Radcę Prawnego zostaną przedłożone Przewodniczącemu Rady 

Miasta Sandomierza, celem ujęcia w porządku obrad najbliższej sesji, będą również 

zaopiniowane przez Komisję Praworządności.  

Ad. 6 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 7 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

      Wiesława Sabat 

     Przewodnicząca Komisji Statutowej 

 

Protokołowała: Renata Tkacz
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