
 

1 

 

Protokół Nr 6/4/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Żyła– Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Piotr Majewski. 

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. Analiza tekstu Statutu Miasta Sandomierza. 

4. Wnioski. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Jerzy Żyła poprosił obecnego na posiedzeniu Radnego Jacka Dybusa o przedstawienie 

swoich propozycji zmian w Statucie Miasta złożonych w dniu 5.04.2017r. Przypomniał, że 

Radca Prawny poprosił o uszczegółowienie tych propozycji. 

Radny Jacek Dybus powiedział między innymi, że „należy uregulowć sprawę nieuzasadnionych 

nieobecności na komisjach i stosować potrącenia diet za te nieobecności” (…). Radny jest 

zdania, że  sprawujący mandat muszą brać  udział w głosowaniu i należy wyeliminować 

sytuacje w których radny nie głosuje a jest obecny na posiedzeniu ponieważ zdarza się to coraz 

częściej. (…) „Etyka radnego powinna nakazywać, że: -  mam trzy możliwości i mam z nich 

skorzystać. Takie zachowanie jest lekceważeniem wszystkich”. 

Radny Jacek Dybus powiedział również, że pisząc o „określeniu składu ilościowego klubu 

radnych” ma na myśli większą liczbę wymagalną przy założeniu klubu. W chwili obecnej jest 

to dwóch radnych. 

Przewodniczący obrad powiedział, że w chwili obecnej ustawa o samorządzie już reguluje tą 

kwestię.  

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na potrzebę powołania komisji etyki, która rozpatrywałaby 

naganne zachowania radnych w tym  notoryczne uchylanie się od głosowania „mogłaby to być 

np. Komisja Praworządności i Etyki”. 

W dalszej części wystąpienia podkreślił, że ważnie jest, aby uregulować sposób wybierania 

przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz składu tej komisji. Według Radnego  

w skład Komisji Budżetu i Finansów powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich komisji a nie 

tak jak jest w tej chwili przewodniczący tych komisji. Obecny zapis powoduje,  

że przewodniczący komisji stałej wchodzący w skład Komisji Budżetu wybrany  
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na przewodniczącego Komisji Budżetu musi zrezygnować z przewodniczenia w komisji stałej. 

To pociąga za sobą ponowny wybór przewodniczącego danej komisji stałej i ponowne 

uzupełnienie składu Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Komisji poprosił swojego zastępcę o prowadzenie obrad. 

Dalszą część posiedzenia poprowadził Radny Robert Kurosz – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Statutowej. 

Radny Robert Kurosz wyraził swoje poparcie dla propozycji przedstawionej przez Radnego 

Jacka Dybusa, jest zadania, że w skład Komisji Budżetu powinni wchodzić „fachowcy”. 

Złożył wniosek o udostepnienie edytowalnej wersji Statutu Miasta Sandomierza  

dla usprawnienia prac nowelizacyjnych. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie: 5 głosów „za” – (radny S. Łatka był nieobecny podczas 

głosowania). 

Radny Robert Kurosz poprosił członków komisji o przedstawienie na następnym posiedzeniu 

konkretnych propozycji zmian, które po omówieniu,  zostaną przekazane do Radcy Prawnego 

w celu weryfikacji pod względem prawnym. 

Ad. 4 

Wnioski. Sprawy różne. 

Komisja przyjęła wniosek o  udostepnienie edytowalnej wersji Statutu Miasta Sandomierza dla 

usprawnienia prac nowelizacyjnych. 

Komisja ustaliła termin posiedzenia: 10 maja 2018 r., godz. 8.00, siedziba Rady Miasta 

Sandomierza. 

Ad. 5 

Radny Robert Kurosz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowej stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

      

 

Jerzy Żyła – Przewodniczący Komisji Statutowej 

      

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

  

 


