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                                                       Protokół Nr 4/2009 
                   z posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza 
                                                w dniu 1 października 2009 roku 
 
 
 

Posiedzeniom przewodniczył Pan Janusz Sobolewski – Przewodniczący Komisji 
Statutowej. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad 1 

Pan Janusz Sobolewski  - Przewodniczący Komisji Statutowej otworzył posiedzenie 
Komisji oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
 
Ad. 2 

 
Pan Janusz Sobolewski  - Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił projekt 

porządku obrad Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Dyskusja dot. zmian w Statucie Miasta Sandomierza – propozycje Komisji Statutowej. 
4. Ustalenia i wnioski Komisji. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Zamknięcie obrad. 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 3,4 
 
Komisja Statutowa zgłosiła następujące propozycje zmian w Statucie Miasta Sandomierza: 
1)Zmniejszenie liczby komisji stałych Rady Miasta Sandomierza poprzez połączenie   
   niektórych komisji np. połączyć: 
    - Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z Komisją Polityki Mieszkaniowej 
    - Komisję Praworządności z Komisją Statutowo – Regulaminową. 
2) Wprowadzenie rotacyjnego pełnienia funkcji sekretarza obrad sesji przez wszystkich  
      radnych z wyjątkiem Przewodniczącego prowadzącego obrady. 
3) Przyjęcie stenogramu z sesji Rady Miasta Sandomierza (w określonym czasie). 
4) Przesunięcie interpelacji radnych na początek sesji. 
 
Radny Pan Jacek Dybus proponuje aby były opracowane roczne harmonogramy posiedzeń 
sesji i komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Pan Zbigniew P.* mieszkaniec Sandomierza  (SFM) „wnioskujemy o: 
- przeprowadzenie finansowej i merytorycznej analizy realizacji inwestycji pt. Stadion     
   miejski w Sandomierzu. 
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- przeprowadzenie oceny akcji pt.. „Lato w mieście 2009 r.”, ze szczególnym     
    uwzględnieniem tego co miasto oferowało dzieciom i młodzieŜy sandomierskiej. 
- prezentowanie pytań do rady na stworzonym linku pt. Pytania i odpowiedzi  
     do i od Rady Miasta, tak aby internauci mogli mieć orientację co nurtuje mieszkańców  
     Sandomierza 
- postulujemy aby Obrady Rady Miasta były przedstawione w osobnym linku np. Sesja RM     
   nr… z dnia … w formie skrótowej podającej np. jakiej uchwały zostały podjęte  
   lub odrzucone, iloma głosami (imiennie), jakie waŜne wnioski zostały zgłoszone  
   lub wypracowane w toku danej sesji itp. 
- przypominamy, Ŝe informowanie mieszkańców (wyborców) o pracy RM, a więc jej    
   członków - radnych jest niezbywalnym obowiązkiem tego organu samorządu    
   miejskiego, tym bardziej, Ŝe udział mieszkańców w obradach RM jest znikomy albo      
   Ŝaden. To powinno być dla RM powodem do zastanowienia”. 

 
  Ad. 6 

 
Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie Komisji. Na tym zakończono niniejsze posiedzenie Komisji Statutowej. 
 
 
 
                                                       
 
                                                                            Przewodniczący Komisji Statutowej 
                                                                                      Janusz Sobolewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


