
Protokół Nr 2/2/2017 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 12 września 2017 r. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Przewodniczący Komisji Statutowej.  

Obecni – jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecny: radny Marcin Marzec - usprawiedliwiony 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

 

Pan Jerzy Żyła  – Przewodniczący Komisji Statutowej  stwierdził na podstawie listy 

obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Statutowej.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

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

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

5. Propozycje zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Posiedzenie opuścili radni: Mariola Stępień i Piotr Chojnacki. Komisja Statutowa obraduje              

w siedmioosobowym składzie. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 7 radnych;  

„przeciw” – 0 radnych; 

”wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Pan Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził przyjęcie porządku obrad.  

 

Ad. 3 

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

Przewodniczący obrad radny Jerzy Żyła poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.  

Radny Andrzej Anwajler zgłosił radnego Wojciecha Czerwca. Radny Wojciech Czerwiec 

wyraził zgodę. 



2 
 

Z kolei radny Sylwester Łatka zgłosił radnego Roberta Kurosza. Radny Robert Kurosz wyraził 

zgodę.  

Więcej kandydatur nie zgłoszono.  

 

Na posiedzenie Komisji Statutowej weszli radni: Piotr Majewski i Mariola Stępień. Komisja 

Statutowa obraduje w dziewięcioosobowym składzie.  

Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej zamknął listę. I poddał kandydatury pod 

głosowanie. Pierwsze głosowanie dotyczyło kandydatury radnego Wojciecha Czerwca.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 4 radnych 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 4 radnych  

1 radny nie głosował. 

 

Drugie głosowanie dotyczyło kandydatury radnego Roberta Kurosza.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny; 

3 radnych nie głosowało.  

 

Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził, że radny Robert Kurosz 

został Wiceprzewodniczącym Komisji Statutowej.  

 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

 

Treść projektu uchwały przedstawił radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji 

Statutowej, który powiedział, że w związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 roku 

gimnazja jako oddzielne jednostki budżetowe przestały istnieć i zostały włączone do szkół 

podstawowych. Radny Piotr Majewski powiedział, że gimnazja będą funkcjonować jeszcze 

przez 2 lata, więc pytanie brzmi czy już teraz trzeba zmieniać w tym punkcie Statut Miasta 

Sandomierza. Radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek powiedziała, że tak, ta zmiana jest 

konieczna. Więcej pytań nie było. Radny Jerzy Żyła zarządził głosowanie nad opinią pod 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 9 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych 
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Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził przyjęcie opinii 

pozytywnej nad projektem uchwały.  

 

Ad. 5 

Propozycje zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

 

Punkt porządku obrad otworzył radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej, 

który powiedział, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna propozycja zmian do Statutu 

Miasta Sandomierza. Dodał, że stosowna informacja i prośba została przesłana do wszystkich 

radnych Rady Miasta Sandomierza. Głos zabrał radny Piotr Majewski, który powiedział, że 

Komisja Statutowa się ukonstytuowała i trzeba ogłosić, że członkowie komisji czekają na 

pozycje zmian do Statutu Miasta Sandomierza i kiedy uzbiera się pewna liczba takich 

propozycji to wówczas komisja będzie je rozpatrywać. Ponadto dodał, że tworzenie nowego 

Statutu Miasta Sandomierza jest procesem długim nad którym należy się poważnie pochylić              

i przemyśleć konkretne zmiany. Następnie głos zabrał radny Robert Pytka, który powiedział, 

że Komisja Statutowa ukonstytuowała się na poprzednim posiedzeniu komisji. Wnioskodawcą 

pierwotnym powołania Komisji Statutowej był radny Jacek Dybus, który złożył swoje 

propozycje. Poprzednia Komisja Statutowa opiniowała zmiany symboli miasta i nie należało 

jej rozwiązywać. Radny Robert Pytka powiedział,  że chętnie chce pracować i rozmawiać nad 

konkretnymi propozycjami zmian. Na koniec dodał, że oczekuje od wnioskodawców 

powołania tej komisji konkretnych wniosków i propozycji. Radny Sylwester Łatka powiedział, 

że skoro komisja się zebrała to warto porozmawiać nad zmianami Statutu Miasta Sandomierza. 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek zapytała się dlaczego na posiedzeniu komisji nie ma 

Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego. Z uzyskanych informacji wynikało, że Radca Prawny 

został zaproszony na posiedzenie komisji. Nad nieobecnością Radcy Prawnego rozgorzała 

dyskusja.  

 

Na posiedzenie Komisji Statutowej przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja Statutowa obraduje 

w dziesięcioosobowym składzie.  

 

Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej wytłumaczył brak obecności Radcy 

Prawnego. Radny Sylwester Łatka zaproponował, że jak ktoś teraz ma uwagi do Statutu Miasta 

Sandomierza to może je zgłosić na piśmie a przewodniczący komisji przekaże te propozycje 

radcy prawnego z prośbą o opinie. Radny Piotr Majewski powiedział, że w poprzedniej 

kadencji też były próby zmiany Statutu Miasta a jak przychodzi co do czego to nie było 

propozycji. Następnie radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pismo 

radnego Jacka Dybusa w sprawie powołania Komisji Statutowej. Zawarte tam propozycje 

zmian są następujące: 

a) Uregulowanie procedury usprawiedliwień radnych; 

b) Wyeliminowanie pojęcia nie uczestnictwa w głosowaniach; 

c) Uregulowanie liczebności radnych w klubach; 

d) Uregulowanie liczebności radnych w komisjach; 

e) Powołanie komisji Etyki Radnego Rady Miasta Sandomierza.  
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Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że nie wszystkie te propozycje są zgodne z ustawa            

o samorządzie gminnym. Radny Robert Pytka powiedział, że są wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego dotyczące pewnych zmian w statucie gmin nad którymi należy się pochylić, 

by nie tworzyć przepisów nie zgodnych z prawem. Radny Jerzy Żyła powiedział, że propozycje 

zmian do Statutu Miasta Sandomierza zaproponowane przez radnego Jacka Dybusa będą 

przekazane do Radcy Prawnego celem zaopiniowania. Ponadto Biuro Rady Miasta drogą e – 

mailową poprosi radnych o zgłaszanie propozycji. Dodał także, że będzie stosowna informacja 

na najbliżej sesji Rady Miasta Sandomierza.  Termin wyznaczono na 13 października 2017 

roku. Z kolei radny Robert Kurosz przedstawił swoje propozycje: 

a) Głos radnego nie biorącego udziału w głosowaniu należy liczyć jak głos 

wstrzymujący się; 

b) Liczba wiceprzewodniczących powinna wynosić wyłącznie 2; 

c) Radny powinien uczestniczyć w co najmniej 3 komisjach stałych; 

d)  Przewodniczący komisji stałej może być również przewodniczącym komisji 

doraźnej; 

e) Zawiadomienia, projekty, dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem 

mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

internetu. Uznaje się że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone                

z dniem w którym zostały one wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej 

w taki sposób że radny mógł zapoznać się z ich treścią. Istnieje możliwość 

przekazania materiałów w formie papierowej po wcześniejszym oświadczeniu woli; 

f) Radny musi być poinformowany o sesji nadzwyczajnej na co najmniej 3 dni przed 

jej posiedzeniem.  

Radny Robert Kurosz powiedział, że należy zmienić Statutu Miasta Sandomierza celem jego 

doprecyzowania.  

Radny Robert Pytka powiedział, że część tych propozycji jest sprzeczna z zapisami ustawy                

o samorządzie gminnym. 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek powiedziała, czy dobrym pomysłem jest łączenie              

w osobie jednego radnego funkcji przewodniczącego komisji stałej i doraźnej. Radny Robert 

Kurosz powiedział, że w jego przekonaniu jest to dobry pomysł. Ponadto dodał, że swoje 

propozycje zmian przekaże do Biura Rady Miasta Sandomierza.    

Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, że propozycje zostaną 

przekazane na piśmie Zespołowi Radców Prawnych celem zaopiniowania pod względem 

prawnym. Ponadto dodał, że Biuro Rady Miasta poinformuje wszystkich radnych o przeslanie 

propozycji do zamian w Statucie Miasta Sandomierza. Natomiast radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w komunikatach na najbliższej sesji również 

przekaże taką informację radnym. Termin nadsyłania propozycji wyznaczono na dzień 13 

października 2017 roku.  

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek powiedziała, że obowiązkiem Biura Rady Miasta jest 

przekazać taką informację radnym. 
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Ad. 6 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad i zamknął posiedzenie Komisji Statutowej.  

 

 

 

                   

           Jerzy Żyła  

 
          Przewodniczący  

           Komisji Statutowej  

 

 

 
 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 


