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                                                      Protokół nr 37/2/2018 

                                        z posiedzenia Komisji Praworządności  

                                                w dniu  20 marca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – otworzył obrady Komisji 

i stwierdził quorum. 

W komisji uczestniczyło 5 radnych. 

Pan Andrzej Juda – spóźnienie usprawiedliwione. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powitał Pana Andrzeja 

Gajewskiego – Sekretarza Miasta Sandomierza, Panią Marzenę Wieczorek – Inspektora 

Wydziału Organizacyjnego UM oraz Koleżanki i Kolegów radnych. 

 

Ad.2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności: 

- Przedstawił planowany porządek obrad Komisji i zapytał o ew. wnioski dotyczące porządku 

obrad Komisji. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie porządek obrad Komisji i w wyniku 

głosowania: 4 „za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Komisja przyjęła 

porządek obrad Komisji Praworządności – jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad , stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z pismami: Komisarza Wyborczego w Kielcach i Państwowej Komisji  

    Wyborczej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi  

    wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym  

    okręgu wyborczym. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe  

    obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji  

    wyborczych. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  Miasta  

    Sandomierza. 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji; 

    - Radni: A.Bolewski i J.Dybus – projekt uchwały w sprawie upamiętnienia rocznicy  

      80-lecia włączenia Prawobrzeżnego Sandomierza w granice administracyjne miasta. 

    - Wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza o zaopiniowanie inicjatywy o nadanie   

      Honorowego  Obywatelstwa  miasta Sandomierza. 

   - Pismo Pani M.K.*) – propozycja Nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Sandomierza. 
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8. Wnioski Komisji. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

Zapoznanie się z pismami: Komisarza Wyborczego w Kielcach i Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności: 

-  Odczytał treść pism – jak wyżej. 

- Zapytał o ew. pytania, uwagi – Brak zgłoszeń 

 

Ad. 4 

Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności: 

- Odczytał treść projektu uchwały. 

- Poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta Sandomierza: 

- Przedstawił urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał związanych 

z wyborami samorządowymi ‘2018: Panią Marzenę Wieczorek oraz Pana Grzegorza  Marca – 

Informatyka. 

- Omówił szczegółowo przepisy obowiązujące przy opracowywaniu przedstawionych 

projektów uchwał. 

- Przedstawił arkusze,   

- Powiedział, między innymi, o: 

                       - Kolejnych próbach tzw. geografii wyborczej (i braku aprobaty ze strony  

                          Komisarza Wyborczego) 

                       - Ograniczeniach, w tym o braku możliwości dzielenia ulic. 

 

Podczas dyskusji ze strony Radnych padło szereg pytań, wątpliwości i zastrzeżeń, w tym: 

- W wytycznych PKW nie ma takich ograniczeń. 

- Przedstawiona propozycja nie przedstawia zwartej kubatury. 

- Przedstawiony podział jest niesprawiedliwy. 

- Dlaczego 3 okręgi, a nie 4 ? 

- Dlaczego w każdym okręgu nie wybiera się 7 radnych ? 

- Przepisy nic nie mówią o zakazie dzielenia ulic – czy ten wymóg został sformułowany  na 

piśmie ? 
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Marzena Wieczorek – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM 

Powiedziała, że : 

- Zgodnie z opinią pracownika Komisarza Wyborczego w Kielcach – Pani Szymkiewicz – 

jednostką pomocniczą dla Sandomierza jest ulica (nie ma możliwości podziału np. ulicy 

Mickiewicza) 

- Jeżeli ulice zostaną podzielone, to  ten podział nie zyska aprobaty Komisarza  Wyborczego. 

- Niestety były to wytyczne wyrażone werbalnie. 

 - Zgodnie z życzeniem Państwa radnych zwróci się do Komisarza Wyborczego  

o  przedstawienie w/w wytycznych na piśmie. 

 

Pan Andrzej Gajewski   

Powiedział, między innymi: 

- Zaproponowany podział nie jest idealny i z pewnością nie zadowoli wszystkich. 

- Przedstawione projekty uchwał są propozycją Pana Burmistrza i zyskały aprobatę PKW. 

- Państwo radni mogą przedstawić swoją propozycję. 

-   Zapewnił, że do dyspozycji radnych są wszystkie materiały przygotowane przez  urzędników 

oraz zadeklarował pomoc z ich strony. 

- Opracowany projekt musi uzyskać akceptację Komisarza Wyborczego. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział między innymi: 

- Zawsze ktoś będzie niezadowolony. 

- Zgodnie z prawem uchwalony projekt może zaskarżyć 15 osób. 

- jeżeli nie zawrzemy kompromisu, to okręgi wyborcze wyznaczy za radnych komisarz 

Wyborczy. 

Następnie poddał  pod głosowanie  projekt uchwały : 

2 „za”, 2 „przeciw”. 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że Komisja nie 

zajęła jednoznacznego stanowiska w  sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Ad.5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności: 

- Powiedział, że Pan Sekretarz udzielił wyczerpujących wyjaśnień. 

- otworzył dyskusję. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały  

- W wyniku głosowania:  3 „za”. 1 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” od głosu – 

stwierdził, że Komisja zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. 
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Ad. 6 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Sandomierza. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział: 

- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Sandomierza   

  będzie procedowana na  jutrzejszej sesji. 

- Wszyscy Radni otrzymali materiały dotyczące w/w informacji, z którymi należy się  

   zapoznać. 

 

Ad. 7/8 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Wnioski komisji 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – odczytał pisma -  jak niżej: 

 

- Projekt uchwały złożony przez radnych: A.Bolewskiego i J.Dybusa w sprawie upamiętnienia 

rocznicy 80-lecia włączenia Prawobrzeżnego Sandomierza w granice administracyjne  miasta. 

- Wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza o zaopiniowanie inicjatywy o nadanie  Honorowego  

Obywatelstwa miasta Sandomierza. 

 

 W wyniku dyskusji Członkowie komisji: 

-  Wnioskują o uzupełnienie danych o związki Pana prof. G.G.*)  z Sandomierzem. 

- Brak jasnych kryteriów, którymi należy się kierować przy opiniowaniu wniosku. 

 

- Pismo Pani M.K*) – Mieszkanki Sandomierza – o nadanie Honorowego Obywatelstwa miasta 

Sandomierza. 

 

Wnioskodawca – Pani M.K.*) przybliżyła postać Pana dr M.P.*) 

 

W wyniku dyskusji Członkowie komisji: 

- Z uwagi na brak kryteriów – jak wyżej – uznali, że Pani M.k.*) powinna w/w wniosek złożyć 

bezpośrednio do Burmistrza Sandomierza. 

 

Ad. 9 

Sprawy różne. 

Brak zgłoszeń. 

 

Ad. 10 

Zamknięcie obrad. 

 



 

5 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – zamknął obrady Komisji 

Praworządności. 

 

                                                                                                           Piotr Majewski 

                                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                                   Komisji Praworządności 

                  

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor  

W Wydziale Organizacyjnym UM 

 

 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 

 


