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                                                        Protokół nr 26/1/2010 
                     z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 8 stycznia 2010 roku 
           
 

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. Opiniowanie projektu budŜetu miasta Sandomierza na 2010 rok: 
    Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne, 
    Dział 851 – ochrona zdrowia. 
4. Propozycje do Planu pracy Komisji Praworządności na 2010 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. 

 
 
Ad. 3 

Komisja Praworządności Rady Miasta Sandomierza po zapoznaniu się z projektem 
budŜetu miasta na 2010 rok przyjęła w głosowaniu jawnym opinię następującej treści: 

 
 

                                                            OPINIA  
KOMISJI PRAWORZ ĄDNOŚCI 

z dnia 8 stycznia 2010 r. do projektu uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2010 rok 

 
 Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 2 i §11 ust. 3 Załącznika 
Nr 6 do Statutu miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania komisji stałych Rady Miasta 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287), § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 
XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza – Komisja po rozpatrzeniu 
przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu budŜetu wydała następującą opinię: 
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1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały wraz z wnioskami Komisji -  
w zakresie działania Komisji tj. w działach: 
• 754 bezpieczeństwo publiczne (planowane dochody i wydatki na 2010 rok) -  

3  głosy ,,za”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”, 0 głosów ,,przeciwnych”. 
• 851 ochrona zdrowia (planowane dochody i wydatki na 2010 rok) -   

3 głosy ,,za”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”, 0 głosów ,,przeciwnych”. 
2. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budŜecie miasta na 2010 rok  

w dziale: 
- 754 – bezpieczeństwo publiczne  - 10. 000,00 złotych  z przeznaczeniem  
   na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu. 

            - 851 – ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla  
               Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, 

    W/w wnioski zostały przyjęte w głosowaniu: 3 głosy „za”,  0 głosów „wstrzymujący  
     się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
3. Komisja postanawia przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 

 
 
Ad. 4 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił projekt 
planu pracy Komisji na 2010 rok.  

Projekt planu pracy Komisji został przyjęty  – 3  głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 
0 głosów „wstrzymujący się”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
 
Ad. 5 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pani Dorota Jakuta – Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy przekazuje 
skierowany apel do Sejmu i Senatu i Parlamentarzystów z woj. Kujawsko- 
Pomorskiego o ustanowienie roku 2010 Rokiem Kazimierza Wielkiego. 
Komisja Praworządności wnioskuje aby Rada Miasta Sandomierza  przystąpiła  
do w/w apelu lub wypracował własny i skierowała do Parlamentarzystów z woj. 
Świętokrzyskiego. 

 
• Pani Krystyna M.∗ – pismo w sprawie organizacji pracy Urzędu i Rady Miasta. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak G.7412-3/2009 

przekazuje pismo Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie 
dotyczące propozycji nadania jednej z ulic Sandomierza imieniem Tadeusza 
Jasińskiego, celem zaopiniowania na Komisji Praworządności. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
∗  Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przygotowanie mapki z nazwami ulic w mieście, 
Komisja proponuje, aby niektóre ulice (długie) np. Mickiewicza, ul. śeromskiego podzielić  
i tym odcinkom nadać nazwy ulic. SkrzyŜowania lub ronda przechodzące przez długie ulice  
to koniec ulicy np. śeromskiego a początek kolejnej ulicy, 
- o zmianę ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: ul. Mickiewicza, ul. Armii  
   Krajowej, ul. Grodzisko, ul. Wiejskiej. Komisja Praworządności uwaŜa, Ŝe na skrzyŜowaniu      
   od ul. Wiejskiej  jest za krótki czas zielonego światła, 
- częstsze odśnieŜanie ulic w mieście (szczególnie bocznych), 
- aby parking przy ul. Króla 1 i 4 został zabezpieczony np. metalowymi słupkami  
   z łańcuchem, 
- aby słuŜby miejskie przypomniały właścicielom prywatnych posesji o utrzymanie porządku  
   na posesjach i wokół (koszenie chwastów, podcinanie gałęzi drzew, które wychodzą poza  
  ogrodzenie np. przy ul. Staromiejskiej.) 
 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 3  głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 7 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


