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Protokół Nr 24/8/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 23 października  2012 r. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1  

 Pan Piotr Majewski stwierdził, na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku 

Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

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

wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 

wyborczym. 

6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie (6 głosów „za”) przyjęła powyższy projekt porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Radni przyjęli informacje o pracach związanych z budową schroniska dla bezdomnych 

zwierząt na terenie gminy Iwaniska.  

Radny Andrzej Bolewski zgłosił wniosek o ponowne opracowanie projektu uchwały   

w sprawie wprowadzenia podatku od posiadania psa. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

zmiany statutu EZGDK. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu   

i Rekreacji w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Nie wniesiono uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (jeden radny był nieobecny podczas głosowania) – opinia 

pozytywna. 
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Ad. 5 

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

określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

Radny Zbigniew Rusak zgłosił poprawkę: 

„W okręgu Nr 9 wykreślić ul. Krukowską a wpisać ją w skład okręgu Nr 10”. 

Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższego wniosku. 

Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie omawianego projektu uchwały z wniesioną 

wyżej poprawką 

Głosowano: 6”za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6, 7 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

           Piotr Majewski 

           Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
 


