
 

1 

 

Protokół Nr 4/1/2017 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 11 stycznia 2017 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Andrzej Lebida. 

Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec 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. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji oraz planu pracy na 2017 rok. 

4. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił uwagę, że Komisja 

Statutowa spełniła cel, do jakiego została powołana i zaopiniowała zmiany w Statucie Miasta 

dotyczące wprowadzenia nowego wzoru herbu, pieczęci, flagi i sztandaru. W związku z tym 

nie powinna opracowywać planu pracy na rok 2017. 

Przewodniczący Komisji sprostował porządek posiedzenia, który będzie brzmiał: „Przyjęcie 

sprawozdania z pracy komisji za 2016 rok” 

Zapytał radnych czy są uwagi. 

Radni poprosili o odczytanie treści uchwały powołującej komisje Statutową – Uchwała Nr 

XXX/327/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania 

Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 

Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przyjęcie poprawionego porządku obrad. Zapytał, kto jest 

za? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad odczytał sprawozdanie z pracy komisji: 

„Komisja Statutowa została powołana Uchwałą Nr XXX/327/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

Celem powołania komisji jest opracowanie i wniesienie do Statutu koniecznych zmian. 

W związku z podjęciem działań zmierzających do opracowania nowej symboliki miasta 

komisja skoncentrowała się na analizie obecnych zapisów § 5 i 6 Statutu Miasta oraz  

propozycjami zmian. 

Komisja odbyła trzy posiedzenia. 

W jednym z nich wzięli udział: 
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Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza 

Dr hab. Tomisław Giergiel – historyk, 

Dr hab. Henryk Seroka – historyk. 

Komisja wysłuchała obszernych wystąpień gości, którzy uzasadnili w sposób niebudzący 

wątpliwości, że proponowane zmiany są słuszne i przyczynią się do umocnienia królewskiej 

pozycji Sandomierza w Polsce. 

Komisja zapoznała się z wizualizacją symboli: 

- flagi, sztandaru, herbu i pieczęci, które zostały pozytywne zaopiniowanie przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu merytorycznej oceny w zakresie ich 

zgodności z zasadami heraldyki. 

Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

symboliki miasta”. 

Radni bez uwag przyjęli treść sprawozdania. 

Ad. 4 

Pan Wojciech Czerwiec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


