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Protokół Nr 1/1/2010 
z posiedzenia Komisji Statutowej w dniu 21 czerwca 2010r. 

 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Sobolewski Przewodniczący Komisji 
Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza propozycji zmian w Statucie Miasta Sandomierza zawartych w piśmie 

Przewodniczącego Komisji Statutowej z dnia 05.01.2010r. – wypracowanie 
stanowiska Komisji. 

4. Zamknięcie obrad. 
Ad. 3 
 Pan Janusz Sobolewski poinformował, Ŝe do chwili obecnej nie otrzymał opinii 
Klubów Radnych w związku z propozycjami zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
przedłoŜonymi w piśmie z dnia 05.01.2010r. co naleŜy rozumieć jako milczącą akceptację 
tych propozycji. Przewodniczący zaproponował, szczegółową ich analizę. 
 
 

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE MIASTA SANDOMIERZA 
 

 
Zmniejszenie liczby komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z 9 do 7 poprzez   
połączenie niektórych komisji i w związku z tym przesunięcie niektórych zadań (§ 18 ust. 
1 Statutu Miasta Sandomierza). 
  
 
1. Komisja Rewizyjna pozostaje w obecnym kształcie. 
 
2. Komisja BudŜetu i Finansów - zmiana dotyczy sposobu wybierania członków tej 

Komisji (szczegóły poniŜej w punkcie 9). 
 
3. Dotychczas funkcjonująca Komisja Praworządności w proponowanym kształcie 

przejmie zakres działania Komisji Statutowej i dodatkowo zajmie się  etyką, w 
związku z tym otrzyma nazwę - Komisja Praworządności, Statutu i Etyki. 

 
 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza § 2 będzie brzmiał następująco: 
 Do zakresu działania Komisji Praworządności Statutu i Etyki naleŜą sprawy: 
 Punkty  1 – 6 pozostają bez zmian  
 Dodaje się punkt: 
 7. Wnoszenie projektów zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
 8. Aktualizacja treści Statutu i rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji Statutu. 
 9. Opiniowanie statutów i regulaminów  instytucji podległych  samorządowi  
 w kontekście ich zgodności ze statutowymi zadaniami Gminy  Sandomierz. 
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 10. Rozpatrywanie spraw Radnych, wobec których postawiono zarzuty iŜ 
 naruszają  powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób 
 nie odpowiadający  godności Rady i Radnego. 
 

4. Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu dodatkowo zajmie się sprawami z zakresu     
 turystyki i promocji, które prowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 
 Promocji, w związku z tym zmieni swoją nazwę. 
  
 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza § 3 będzie brzmiał następująco: 
 Do zakresu działania Komisji Nauki, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
 Promocji  naleŜą sprawy: 
 Punkty 1 – 5 pozostają bez zmian. 
 Dodaje się punkt: 

 6.Turystyki i jej rozwoju. 
7. Promocji miasta i polityki informacyjnej.  
 

5.  Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zmieni nazwę i zakres zadań 
 o  część zadań naleŜących do Komisji Gospodarki Przestrzennej. 
  

 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza § 4 będzie brzmiał następująco: 
 Do zadań Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej naleŜą 
 sprawy 
 Punkty od 1 – 10 pozostają bez zmian 
 Punkt 11 otrzymuje treść punktu 8 z § 6 Załącznika Nr 6 do Statutu i brzmi: 
 „11. Ochrony środowiska a zwłaszcza: 
  a/ zieleni miejskiej, 
  b/ gospodarki odpadami, 
  c/ edukacji ekologicznej, 
  d/ inicjowanie współpracy z organizacjami umoŜliwiaj ącymi pozyskiwanie 
 środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.” 
 

6. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług będzie połączona  z Komisją 
Polityki Mieszkaniowej w związku z tym: 

 
  § 5 Załącznika Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza będzie brzmiał następująco: 
 Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Usług i Polityki 
 Mieszkaniowej naleŜą sprawy: 
 Punkty od 1 – 4 pozostają bez zmian 
 Punkt 5 i następne otrzymują brzmienie § 7 punkty od 1 – 8 – zakres działania 
 likwidowanej Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 
7. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekaŜe swoje 

zadania z zakresu ochrony środowiska do Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i 
Opieki Społecznej zaś przejmie zakres zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji w związku z tym zmieni swoją nazwę. 

 
Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza § 6: 
Do zakresu działania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa naleŜą sprawy: 
Punkty od 1 – 7 i 9 – 11 pozostają bez zmian 
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Wprowadza się punkty 8, 12 i kolejne z § 8 punkty 1 – 3 to jest dotychczasowy zakres 
działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
 
Przewodniczący obrad zasygnalizował, Ŝe propozycja wprowadzenia zmiany dotyczącej 
sporządzania z posiedzeń komisji stenogramu z przyczyn technicznych nie moŜe być 
wprowadzona. 
Pan Jacek Dybus przypomniał obecnym, Ŝe wiele lat temu na posiedzeniach komisji 
wybierany był spośród członków Komisji protokolant. Miał on zadanie podczas 
posiedzenia sporządzić protokół i na koniec posiedzenia przedłoŜyć go do podpisu 
przewodniczącemu. Był to bardzo praktyczny i szybki sposób sporządzenia pisemnej 
informacji z danego posiedzenia. 
 
8. Następna zmiana dotyczy § 18 ust. 3 Statutu Miasta Sandomierza który dotychczas 

brzmiał: Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych. 
 Wprowadza się następujące brzmienie tego punktu: 
 
 „Radny moŜe być członkiem nie więcej niŜ trzech komisji stałych” 
 
9. Proponuje się zmianę w § 18 ust. 4 Statutu który brzmi: 
 W skład Komisji BudŜetu i Finansów wchodzą przewodniczący pozostałych komisji 
 oraz po jednym przedstawicielu klubu radnych nie reprezentowanych w tej komisji.  
 Proponuje się następujący zapis: 
 
 „W skład Komisji Bud Ŝetu i Finansów wchodzi po jednym przedstawicielu 
 delegowanym przez pozostałe komisje oraz po jednym przedstawicielu klubów 
 radnych nie reprezentowanych w tej komisji” 
 
Zapis ten pozwoli na utworzenie Komisji BudŜetu i Finansów złoŜonej z fachowców w 
dziedzinie ekonomii. 
 
10.  Proponuje się  zmianę  § 36 ust. 4 który brzmi: Rada na wniosek Przewodniczącego 

Rady moŜe powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie 
listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania 
jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym 
charakterze. 

 Wprowadza się następujące brzmienie tego punktu: 
 
 Rada powołuje spośród radnych sekretarza obrad (kolejno z listy obecności za 
 wyjątkiem przewodniczącego obrad) i powierza mu  prowadzenie listy mówców, 
 rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, 
 sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym 
 charakterze. 

 
 Pan Janusz Sobolewski Przewodniczący Komisji Statutowej w związku z brakiem 
uwag, poddał pod głosowanie przedstawione powyŜej propozycje zmian w Statucie 
Miasta Sandomierza. 
 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
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 Przewodniczący obrad poprosił o przekazanie przedstawionych propozycji zmian w 
Statucie Miasta Sandomierza Przewodniczącemu Rady Miasta, Burmistrzowi 
Sandomierza, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Radcy Prawnemu Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu. 
 
Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie. 
 
 
 
 
       Janusz Sobolewski 
 
      Przewodniczący Komisji Statutowej 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


