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Protokół Nr 8/6/2018 

z posiedzenia Komisji Statutowej 

w dniu 18 maja 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Żyła – Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Obecni – jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Kurosz, Sylwester Łatka, Marcin Marzec. 

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: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja przeanalizowała Statut Miasta od § 50 – 70. 

Komisja proponuje następujące zmiany: 

- § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Protokół z sesji powinien zawierać zwięzłe 

odzwierciedlenie przebiegu obrad.”  

- W § 55:  skreśla się ust. 2 i 3, 

dodaje się ust. 2 w nowym brzmieniu: „2. Przewodniczący Rady Miasta doręcza uchwały 

Burmistrzowi i jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań 

wynikających z tych dokumentów.” 

- W § 56 skreśla się ust. 2, w to miejsce wpisuje się nową treść ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przewodniczący wykonuje uprawnienia zwierzchnika, wydając polecenia służbowe 

pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne i inne związane  

z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych.” 

- Komisja proponuje przeniesienie § 82 i 83. Po § 56. 

- § 64 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub mandatu i za pomocą 

urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania 

radnych. 

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest 

możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.  

3. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy". 
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- W § 69 dodaje się ust. 5 o treści : 

„5. W razie wątpliwości co do wyniku głosowania, Przewodniczący może zarządzić 

reasumpcję głosowania”.  

 

Ad. 4 

Komisja nie zgłosiła wniosków. 

Ad. 5  

Pan Jerzy Żyła stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

     Jerzy Żyła – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

Protokołowała: R. Tkacz 

 


