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                                                    Protokół nr 21/9/2008 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 18 listopada 2008 roku 
           
Godzina rozpoczęcia – 9.00   
Godzina zakończenia – 11.15 
  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (Załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
        Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Odsłuchanie nagrania XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 3,4,5 
 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności odczytał pismo  
w którym Pana Władysława Teter – Radnym Rady Miasta Sandomierza wnosi zastrzeŜenie 
do zapisu protokołu nr 22 z XXII Sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku 
(pismo stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu). 
„W wierszu 6 na stronie 26 protokołu, w miejsce – Cytuję: „Było, było zdarzenie jakieś –  
Pan Teter miał w Rodzinie i przyszedł do mnie, abym dał rekompensaty 2000 zł, to jakoś 
sprawa się załagodzi i wszystko będzie w porządku”. 
Pan Władysław Teter wnosi o wpisanie: „Było takie zdarzenie jakieś Pan Teter  
w rodzinie miał zdarzenie – Ŝona radnego Tetera złamała rękę, a radny Teter prosił  
mnie abym Ŝonie przyznał rekompensatę 2000 zł to jakoś sprawa się załagodzi i wszystko 
będzie w porządku”. 
 
 
Zdaniem Komisji: 
- w Statucie Miasta Sandomierza są odpowiednie zapisy, które dokładnie regulują kwestię  
   złoŜonego zastrzeŜenia, 
- przedmiotowe zastrzeŜenie powinien rozstrzygnąć Pan Przewodniczący Rady Miasta  
  Sandomierza. 
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Pan Władysław Teter Radny Rady Miasta Sandomierza poinformował członków 
Komisji, Ŝe: 
- przedmiotową sprawę zgłosi do Prokuratury celem zbadania sprawy o zgłoszeniu  
    poinformuje Radę Miasta Sandomierza, 
- będzie wnioskował aby nagranie z XXII sesji było sprawdzone z punktu widzenia  
    technicznego poniewaŜ zdaniem Pana Władysława taśma nie odzwierciedla tego co było  
    na sesji. 
 
Pan Władysław Teter Radny Rady Miasta Sandomierza zwraca się z prośbą  
do Komisji Praworządności oraz  do Rady Miasta Sandomierza aby kwestię przyjęcia 
protokołu XXII sesji odłoŜyć do czasu rozstrzygnięcia przez Prokuraturę. 
 

Komisja po zapoznaniu się z nagraniem cyfrowym XXII sesji z dnia 28 maja 2008 
roku stwierdziła, Ŝe w punkcie  do którego Pan Władysław Teter – Radny Rady Miasta 
Sandomierza wnosi zastrzeŜenie jest zgodność zapisu cyfrowego z Protokołem natomiast 
stwierdzono, Ŝe niektóre wypowiedzi są bardzo skrótowo cytowane niektórych wypowiedzi 
nie ma. 
 
Komisja wnioskuje: 
- aby do protokołu z sesji był dołączony stenogram jako załącznik do Protokołu poniewaŜ  
   protokół nie oddaje charakteru wypowiedzi. Niektóre wypowiedzi są przytaczane, cytowane  
   a niektóre są pisane skrótowo. 
- aby kaŜdy radny otrzymywał na nośniku elektronicznym nagranie z przebiegu sesji Rady  
   Miasta np. na płytce lub umieszczenie na stronie internetowej miasta). 
- o przedstawienie zakresów działalności Burmistrza Sandomierza oraz Zastępców  
   Burmistrza.  
Komisja pyta jak Burmistrz Sandomierza i Zastępcy Burmistrza wywiązują się z obowiązków 
i co zrobili. 
 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 

 
Ad. 6 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


