
                                                                                                                                               
                                                              Uchwała Nr XXVI/234/2008  
                                                              Rady Miasta Sandomierza 
                                                              z dnia 29 października 2008 roku 
 
 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
 
  
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. tj. z 2007 roku Nr 68  
poz. 449) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 
 
                                                                   
                                                                  § 1 

W Statucie Miasta Sandomierza uchwalonym Uchwałą Nr VIII/74/2003 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 17 września 2003 r., zmienionym uchwałami  
Nr XXXI/289/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. i Nr II/6/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 
wprowadza się zmiany w brzmieniu:  
1) § 2 a) w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem, 
          b) w  pkt 9 dodaje się przecinek na końcu. 
 
2) w § 12 ust. 2: wyraz „organy” zastępuje się wyrazem „organu”. 
 
3) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
       „§ 16. 1. Rada działa: 
                     1). na sesjach 
                     2). poprzez swoje komisje 
                     3). przez Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady”. 
 
4) w § 18 a) ust. 2 – 4 otrzymuje brzmienie: 
               „2. Komisja powinna liczyć co najmniej 5 radnych. 
                 3. Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych. 
                 4.W skład Komisji BudŜetu i Finansów wchodzą przewodniczący    
                    pozostałych komisji   oraz po jednym przedstawicielu klubu radnych,  
                    nie reprezentowanych w tej komisji.” 
                 b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
                 „5. W czasie trwania kadencji Rada moŜe powołać doraźne komisje do     
                       wykonywania określonych zadań określając ich skład i zakres działania. 
                  6. Składy osobowe komisji stałych i doraźnych zatwierdza Rada w formie    
                      uchwały”. 
 
5) w § 19 uchyla się ust.1. 
 
 



6) w § 20 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
          „§ 20 Przewodniczący Rady, lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący,  
                  w szczególności:” 
 
7) § 22 otrzymuje brzmienie: 
     „ § 22. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 20 Statutu      
                 reprezentuje Radę na zewnątrz”  
 
8) w § 26 w ust. 3 po wyrazach „apeli i opinii” dopisuje się wyraz „ nie” . 
 
9) w § 29 a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: „po zasięgnięciu opinii Burmistrza”  
                 b) w ust. 2 skreśla się wyraz : „sekretarz” 
                 c)      ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
                         „3. W sesjach rady powinni brać udział kierownicy gminnych jednostek  
                               organizacyjnych podlegających kontroli Rady.” 
 
10) § 33 a) w ust.2: skreśla się wyrazy: „na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji”  
                 b) w ust. 3: wyraz „ust. 1” zastępuje się wyrazem „ust. 2” 
                 c) ust. 4: otrzymuje brzmienie: 
                                „4.„Fakt i przyczynę przerwania obrad odnotowuje się  
                                w protokóle”. 
 
11) § 36 a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
                        „3. Przewodniczący Rady moŜe przekazać prowadzenie obrad lub ich   
                               części jednemu z Wiceprzewodniczących, 
               b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
                         „4. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady moŜe powołać spośród   
                                radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy    
                                mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie   
                                wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum  oraz   
                                wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze”. 
 
12) w § 39 uchyla się pkt 6. 
       
13) w § 40 uchyla się ust. 2. 
 
14) w § 43 ust. 1 wyraz „obrady” zastępuje się wyrazem „sesja”. 
 
15) § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
                   „ 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady po dopuszczeniu jednego   
                            głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, poddaje pod  
                            głosowanie”. 
 
16) § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
                   „2. Przebieg sesji nagrywa się w sposób trwały, zapis przechowuje się do  
                         końca kadencji Rady”. 
 
17) § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



                      „3.Projekt uchwały powinien zostać przedłoŜony Przewodniczącemu   
                          Rady wraz z uzasadnieniem w terminie umoŜliwiającym zaopiniowanie   
                          go przez komisje i umieszczenie w materiałach na sesję”. 
 
18) w § 64 ust.1 na końcu dodaje się wyrazy „lub mandatu”. 
 
19) w § 73 a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1.  
                      W zdaniu drugim po wyrazie „wybór” dodaje się wyraz „i odwołanie” 
                   b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
                      „2. Radny moŜe pełnić funkcję przewodniczącego tylko jednej komisji. 
                        3. Radny wybrany na przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów   
                             rezygnuje z funkcji przewodniczącego innych komisji, a komisje    
                             wybierają nowych przewodniczących”. 
 
20) w § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
                           „2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej   
                                  członkami, mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez   
                                  prawa udziału w głosowaniu”. 
 
21) § 78 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
                           „1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty  
                                   samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź  
                                   z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności   
                                   przyjmuje zgłoszone przez mieszkańców gminy postulaty  
                                   i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak    
                                   związany instrukcjami wyborców”. 
              b) ust. 2. uchyla się. 
 
22) w § 81 ust.1 pkt 1 uchyla się. 
   
23) § 84 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
                           „1 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele   
                                 wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje   
                                  przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady”. 
               b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
                           „3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja   
                                 Rewizyjna”. 
 
24) w § 85 zdanie drugie skreśla się wyraz „jego”. 
 
25) w § 88 wyraz „wskazanym” zastępuje się wyrazem „wskazanych”. 
 
26) w § 91 skreśla się wyrazy „roboczych”.  
 
 
 



27) § 94 a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
                        „1. Kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających   
                                dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne   
                                składające się co najmniej z trzech członków Komisji”, 
             b) ust. 3 uchyla się, 
            c) w ust. 4 skreśla się wyraz „(osobę)”, 
            d) w ust. 5 na końcu dodać wyrazy „lub inny dokument pozwalający na     
                                   ustalenie toŜsamości”. 
  
28) w § 104 ust. 3 pkt 1 skreśla się wyrazy „lub teŜ na pisemny wniosek”. 
 
29) w § 111 ust. 1 cyfrę „4” zastępuje się cyfrą „2” . 
 
30) w § 115 ust. 2 wyraz „Gminy” zastępuje się wyrazami „Miasta Sandomierza”. 
 
31) § 118 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 
                                 „2.  Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania gminy   
                                         określone przepisami prawa. 
                                  3.    Do zadań Burmistrza naleŜy w szczególności: 

                            1. przygotowywanie projektów uchwał rady, 
                            2. określanie sposobu wykonania uchwał, 
                            3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
                            4. wykonywanie budŜetu, 
                            5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek   
                               organizacyjnych. 

                                  4. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega   
                                         wyłącznie Radzie Miasta Sandomierza”. 
 
32) § 119 otrzymuje brzmienie: 
               „ 119 Burmistrz kieruje bieŜącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na  
                            zewnątrz”. 
 
 
33) w § 120 a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
        „§ 120.1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. 
                   2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta wraz ze strukturą  
                          organizacyjną określa regulamin organizacyjny, nadany przez   
                           Burmistrza w drodze zarządzenia”. 
                   b) dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu: 
                 „3. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz, 



                4. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego  
                       w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych   
                       jednostek organizacyjnych. 
                 5.  Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa”. 
 
34) § 121 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 121. Burmistrz moŜe powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim  
                     imieniu swoim zastępcom.” 
35) w § 123 ust. 2:  
      a) w pkt 1. wyrazy: /Dz.U. Nr 11, poz.95 z późń. zm./ zastępuje się wyrazami:  
           „/Dz. U. tj z 2005 r Nr 196 poz. 1631 z póź. zm/” 
      b) w pkt 2. wyrazy: „/ Dz.U. Nr 137, poz.926 z późń.zm./” zastępuje się wyrazami:   
          „(Dz. U. t.j. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./” 
       c) w pkt 4. wyrazy: „/Dz.U. Nr 140, poz.939 z późń. zm./” zastępuje się wyrazami:   
          „/Dz. U. t.j.   2002 r Nr 72 poz. 665 z późn. zm/” 
     d) w pkt 5 wyrazy: / Dz. U. Nr 133, poz. 883 / zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. t.j.   
           z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm)”. 
 
36) w § 130 ust. 2. dodaje się na końcu wyrazy „lub odpisów”. 
 
Zmiany w Załączniku Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza : 

1) w § 1 pkt 2 wyraz „kwartalnych” zastępuje się wyrazem „półrocznych”. 

2) w  § 2 pkt 6 po wyrazie „publicznych,” wpisać wyraz „inicjatyw’. 
 
3) w § 4 a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:   
                          „7. Współdziałanie z Caritas Diecezji Sandomierskiej., Ośrodkiem    
                                  Pomocy Społecznej, ruchem Anonimowego Alkoholika,   
                                  ośrodkami terapii zajęciowej”. 

             b) w  pkt. 10 dodaje się na końcu zdania wyrazy: „i innych wydatków    
                                   będących w zakresie Komisji.” 

4) w § 7 pkt. 2 dodaje się na końcu zdania wyrazy: „oraz innych form budownictwa”. 

5) w § 8 pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy „tworzenia i ”. 

6) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
                         „4. Komisje rozpatrują sprawy skierowane przez Radę Miasta lub  
                                 Burmistrza”. 
 
 
                                                       § 2 

Po wejściu w Ŝycie zmian Statutu uchwalonych niniejszą uchwałą, zostanie 
ogłoszony  w formie obwieszczenia tekst jednolity Statutu Miasta Sandomierza. 
                                                                  
 



                                                                 § 3 
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                 § 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 
                                                             
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             
                                                        Uzasadnienie 
 

Rada Miasta Sandomierza Uchwałą Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. 
powołała Komisję Statutową, która opracowała zmiany w Statucie Miasta Sandomierza. 

Statut Miasta Sandomierza został uchwalony w 2003 roku i obecnie istnieje 
potrzeba wprowadzenia zmian. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
 


