
 1 

Protokół Nr 12/11/Protokół Nr 12/11/Protokół Nr 12/11/Protokół Nr 12/11/2011201120112011    
z posiedzenia  Komisja Praworządnościz posiedzenia  Komisja Praworządnościz posiedzenia  Komisja Praworządnościz posiedzenia  Komisja Praworządności    

w dniu 23 sierpniaw dniu 23 sierpniaw dniu 23 sierpniaw dniu 23 sierpnia 2011 2011 2011 2011    r.r.r.r.    
    

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1     
 Pan Piotr Majewski stwierdził, że zgodnie z listą obecności obrady Komisji są 
prawomocne i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 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 uchwały Nr XXXVIII/273/2001  

w sprawie nadania  Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Sandomierza 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, 

które pozostawia się  bez dalszego biegu. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta 

Sandomierza na obwody głosowania 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach do Sejmu. 
10. Informacja o przygotowaniach miasta do bezpiecznego rozpoczęcia roku 

szkolnego 2011/2012 
11. Sprawy różne: 
• Pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.021.1.144.2011– informacja 

dot. art. 190 ust. 1 ordynacji wyborczej, 
• Pismo mieszkańców Sandomierza dot. działalności lokalu usługowego „Rożno”, 
• Pismo SBM „Sandomierz” znak: L.dz. 678/2011 w sprawie nasilających się 

aktów wandalizmu na terenie osiedla, 
• Pismo SBM „Sandomierz” z dn. 28.07.2011 r.  dot. opinii w sprawie budowy 

drogi lokalnej,  
• Pismo Pana Z P.*)*)*)*) z dnia 10.08.2011 r. 
12. Wnioski Komisji. 
13. Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad. 
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Ad. 3 
Przewodniczący obrad poprosił obecną na posiedzeniu Panią Barbarę Rożek – 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu o przedstawienie zmian do 
Statutu Jednostki. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały NrXXXVIII/273/2001 w sprawie nadania  Statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Sandomierzu. 
Głosowano 4 „za” – jednogłośnie. W/w projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Pan Piotr Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Leszka Komendę – 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego o uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  
uchwaleniu Statutu Miasta Sandomierza. 
Mówca poinformował, że zgodnie z decyzją Prezydium Rady Miasta i Burmistrza 
Sandomierza wprowadza się w Statucie Miasta cztery zmiany  uchwalone w 2005, 
2006, 2008 i 2011 r. Dokument w tej wersji jest bardziej czytelny i praktyczny. 
W związku z brakiem uwag Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza w wersji 
przedstawionej w materiałach na X sesję. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. W/w projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. 
 
Ad. 5 
Pan Piotr Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Leszka Komendę  
o uzasadnienie projektu uchwały  w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 
Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
Pan Leszek Komenda przedstawił kandydaturę do Rady Nadzorczej - Pana Jerzego 
Borowskiego. 
W związku z brakiem uwag Pan Piotr Majewski zapytał członków Komisji, kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Pan Piotr Majewski stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie w desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej 
Fundacji Sandomierskiej. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt w sprawie zgłoszenia kandydata na 
ławnika, które pozostawia się  bez dalszego biegu. Po wysłuchaniu uzasadnienia nie 
wniesiono uwag. 
Pan Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie tego projektu uchwały. 
Glosowano: 4 „za” – jednogłosnie. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały. 
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Ad. 7 
Pan Leszek Komenda przedstawił listę kandydatów na ławników oraz uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Piotr Majewski poprosił o głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały. 
Glosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 8, 9 
Pan Piotr Majewski porosił o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał 
związanych z organizacją wyborów. Pan Leszek Komenda przedstawił uzasadnienia. W 
związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza na obwody 
głosowania 
Głosowano: 4 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 
do Sejmu. 
Głosowano: 4 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10. 
Komisja wysłuchała obszernej informacji w sprawie przygotowań do rozpoczynającego 
się roku szkolnego 2011/2012 przedstawionej przez Pana Mariana Zwierzyka – 
Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu. 
 
Ad. 11. 
Komisja przyjęła do wiadomości wytyczne zawarte w piśmie Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: PNK.III.021.1.144.2011– informacja dot. art. 190 ust. 1 
ordynacji wyborczej. 
W związku z informacjami zawartymi w piśmie mieszkańców Sandomierza dot. 
działalności lokalu usługowego „Rożno” tj. zakłócania spokoju oraz zaśmiecania terenu 
przez klientów baru, Komisja postanowiła wystąpić do Policji i Straży Miejskiej  
o wzmożenie kontroli tego terenu. 
 Pan Piotr Majewski przedstawił pismo SBM „Sandomierz” znak: L.dz. 678/2011 w 
sprawie nasilających się aktów wandalizmu na terenie osiedla.  
Członkowie Komisji podkreślili konieczność utworzenia w Sandomierzu nowoczesnego 
monitoringu na terenie całego miasta. 
Pan Piotr Majewski przedstawił pismo SBM „Sandomierz” z dn. 28.07.2011r.  dot. 
opinii w sprawie budowy drogi lokalnej. 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie i kieruje pismo Pana Andrzeja Bolewskiego do 
merytorycznej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Komisja zapoznała się z treścią pisma Pana Z. P. z dnia 10.08.2011 r. zawierające 
zarzuty w stosunku do postępowania Komendanta Straży Miejskiej. 
Pan Leszek Komenda wyjaśnił, że Burmistrz podjął postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie którego efektem jest zastosowanie wobec Pana Mariana Zwierzyka kary 
porządkowej.  
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Ad. 12 
 WNIOSKI KOMISJI: 
Komisja Praworządności składa wniosek do budżetu na 2012 rok – zabezpieczenie 
środków na uruchomienie nowoczesnego centrum monitorowania miasta 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Komisja wnioskuje o podjęcie prac związanych z opracowaniem i podjęciem uchwały w 
sprawie poboru podatku od posiadania psów 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji wystosuje pismo do Policji i straży Miejskiej wzywające do 
wzmożenia kontroli terenu w rejonie baru „Rożno” 
 
 Ad. 13 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie 
    
    
                        Piotr MajewskiPiotr MajewskiPiotr MajewskiPiotr Majewski    
                Przewodniczący Komisji PraworządnościPrzewodniczący Komisji PraworządnościPrzewodniczący Komisji PraworządnościPrzewodniczący Komisji Praworządności    
    
    
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


