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Protokół Nr 11/9/2015 

Komisja Praworządności – 25 listopada 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131.127.2015 z dnia 15.09.2015 r. 

5. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Analiza projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania 

jej Statutu. 

 

Przewodniczący obrad przypomniał, że Komisja Praworządności zapoznała się z projektem 

uchwały w dniu 9 września 2015 r. i zaopiniowała go pozytywnie, bez wdawania się w 

szczegóły. Projekt ten został zdjęty z porządku obrad sesji w związku z wątpliwościami 

radnego Wojciecha Czerwca co do zapisów statutu. Poprosił radnego o przedstawienie  

uwag.  

Radny Wojciech Czerwiec wskazał, że: 

- Sandomierska Rada Seniorów powinna być Gminną Radą Seniorów co zawęża krąg osób do 

mieszkańców Sandomierza, 

- organy nadzoru niejednokrotnie uchylały statuty rad seniorów w związku z zawartym w 

nich kryterium wieku „nie można dyskryminować mieszkańców ze względu na wiek”, ten 

zapis nie powinien się znaleźć w statucie  

- nie ma w projekcie statutu regulacji co do tego jak mają być delegowani przedstawiciele 

środowisk senioralnych,  

- błędnym jest także zapis że w radzie seniorów zasiada przedstawiciel rady miasta i 

Burmistrza. 

- brakuje wzoru deklaracji członka rady i regulaminu wyborów prezydium, 

- nie ma określonej siedziby, kosztów związanych z funkcjonowaniem. 
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Mówca podkreślił, że nie jest przeciwny powołaniu rady jest przeciwny przyjęciu statutu w 

zaproponowanym kształcie. Należy skonsultować się z prawnikiem i dokonać poprawek. 

Pan Piotr Majewski poinformował: 

- należy wskazać w statucie zasady współpracy rady z organami gminy, 

- zasady obsługi administracyjnej np. gdzie będą przechowywane dokumenty, kto będzie 

wysyłał zaproszenia na sesję, czy będzie dla tej komórki jakiś lokal – siedziba 

- jakie będzie finansowanie działalności np. zwrot delegacji, koszt materiałów biurowych 

Wątpliwości budzi zapis o wyborze nowego członka rady w miejsce osoby ustępującej 

oraz wskazanie  granicy wieku – w naszym kraju pracuje się do 65 i 67 lat skąd wiek 60 lat. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza poinformowała, że został opracowany nowy 

statut, „który zawiera uwagi Państwa Radnych niestety do chwili obecnej Radca Prawny 

Urzędu nie zdążył go przeanalizować i zaparafować. Przed sesją w dniu  9 grudnia br. 

zostanie on przedłożony Państwu Radnym  z podpisem radcy.” 

Mówczyni - w imieniu Burmistrza - poprosiła o pozytywne zaopiniowanie poprawionego 

statutu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  zapytał, czy jest również 

przygotowany statut rady młodzieżowej? 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że „taki dokument jest, nie ma – niestety - kontaktu z 

komitetem założycielskim tego przedsięwzięcia. Miasto prowadzi tylko dwa gimnazja, 

zasadne jest rozszerzenie tej instytucji o przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych. 

Prowadziłam w tej sprawie rozmowy z Panem Januszem Suszyną, do szkól średnich chodzi 

młodzież nie tylko z naszego miasta ale też z województw podkarpackiego, lubelskiego może 

należy powołać powiatową radę młodzieżową. W chwili obecnej oczekujemy na 

zaangażowania ze strony inicjatorów w dalszych  pracach nad tym projektem”. 

Pani Katarzyna Zioło ponownie wskazała na udoskonalony projekt uchwały w sprawie 

powołania sandomierskiej rady seniorów i poprosiła o przychylenie się do tej inicjatywy 

powołując się na pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zachęcającego gminy do 

powoływania tych rad. 

Piotr Majewski powiedział, że w tej chwili czekamy na podpis radcy prawnego. 

Pan Robert Pytka podkreślił, że „tak naprawdę  nie mamy nad czym dyskutować, nie mamy 

projektu”. W projekcie budżetu miasta muszą być zabezpieczone na ten cel środki. Zapytał, 

-„ jak państwo odbywali spotkania, jak odbywały się konsultacje społeczne na ten temat? 

- w  miastach podobnych Sandomierzowi tryb i zasady konsultacji określali wójtowie tak to 

się odbywa( …) 

- jakie grupy społeczne mamy na myśli?” 

Piotr Majewski przedstawił uwagi radnego Marcina Marca złożone na piśmie. 

Zapytał, jakie środowiska wiedzą o tej inicjatywie,  czy środowiska emeryckie były 

informowane czy było to nagłośnione w mediach? 

Pani B.Ł.*) – przedstawicielka grupy inicjatywnej w sprawie powołania rady seniorów - 

powiedziała między innymi, że „nie rozumie skąd taki opór ze strony radnych. 
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Na sesji było powiedziane o drobnych uwagach komisji Praworządności - ta komisja 

zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Seniorzy działają prężnie np. Senioralia 2015 

czy grupy teatralne. My możemy jeszcze wspomóc swoim działaniem urząd, nawet i  

finansowo. Jesteśmy w stanie nauczyć młode pokolenie wielu rzeczy, zachęcić do aktywności 

osoby starsze i samotne. Chcemy zintegrować wszystkie grupy seniorów, żeby wszyscy czuli 

się potrzebni,  wyciągnąć ich z domów ci ludzie często nie oczekują pomocy innej oprócz 

dobrego słowa i zainteresowania. Żeby to zrobić musimy mieć delegację od Państwa 

Radnych – to  po to jest potrzebne powołanie  rady seniorów. Jako osoby prywatne nie 

dotrzemy do ludzi, ale jako członkowie  rady seniorów tak.  

Poprawiliśmy to co było źle.  Jeśli coś jeszcze jest nie tak, proszę nam wskazać poprawimy” 

Pani Katarzyna Zioło wyjaśniła, że „projekt uchwały z września nie powstał z niczego, odbyły 

się spotkania wszystkich środowisk senioralnych.” 

Piotr Majewski – podkreślił, że statut jest „abecadłem” zasad pracy seniorów jeśli będzie 

opracowany, komisja go zaopiniuje. 

Ad. 4 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

Radni zapoznali się z treścią pisma  - Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4131.127.2015   

z dnia 15.09.2015 r. – zawierającego uwagi do treści uchwały Nr XIII/108/2015 w sprawie 

przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

Ad. 5 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 6 

Pan Piotr Majewski podziękował obecnym za udział w spotkaniu, stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

Piotr Majewski 

Przewodniczący komisji Praworządności 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 

 

 


