
 

1 

 

Protokół Nr 39/5/2014 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 9 czerwca 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1  

 Pan Piotr Majewski stwierdził, na podstawie list obecności prawomocność obrad obu 

Komisji (obecnych 9-ciu radnych) i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski powitał zaproszonych gości i  przedstawił obecnym projekt porządku 

obrad. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego – pismo Komendanta 

Powiatowego Policji znak: E-JK-0151/62/2014 z dnia 5.06.2014 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Sandomierzu (…) 

5. Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie odczytanego porządku obrad. 

Głosowano 9 „za”, - jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego – pismo Komendanta 

Powiatowego Policji znak: E-JK-0151/62/2014 z dnia 5.06.2014 r. 

Przewodniczący Komisji odczytał treść w/w pisma. 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu wskazali 

między innymi na konieczność podjęcia starań w celu wprowadzenia  nowoczesnych bardziej 

funkcjonalnych kamer - obecny stan monitoringu w mieście pozostawia wiele do życzenia, co 

przedstawiono w omawianym piśmie KPP.   

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Praworządności składała w latach 

ubiegłych wnioski do budżetu miasta o zabezpieczenie środków na unowocześnienie 

monitoringu. 
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Przypomniał, że na jednym z posiedzeń również w obecności przedstawicieli KPP ustalono  

w jaki sposób można zrealizować to zadanie: po pierwsze – KPP przystąpi do programu 

unijnego, złoży odpowiedni wniosek o dofinansowanie zadania, 

- po drugie zwrócenie się do miasta o środki na uzupełnienie wysokości wymaganego wkładu 

własnego. Przykładem takiego rozwiązania jest Komenda Powiatowa Policji  

w Starachowicach, która wykorzystała środki z funduszy unijnych, inwestując w miejski 

monitoring.  

Przedstawiciele KPP w Sandomierzu zapewnili, że dołożą starań w odszukaniu programów 

unijnych wspierających takie przedsięwzięcia i przedstawią je Burmistrzowi Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XVII/170/2012 rady Miasta 

Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

Pani Halina Komenda - Dyrektor OPS w Sandomierzu – wyjaśniła członkom komisji, jak będą 

wyglądały niezbędne zmiany w Statucie jednostki, wynikające z ustaw tj. zmiana ustawy  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu 

powojennego oraz niektórych innych ustaw - z dnia 14 marca 2014 roku oraz ustawa z dnia  

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.     

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.            

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw” –opinia pozytywna. 

 

Ad. 5  

Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Pan Andrzej Gajewski - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przedstawił radnym niezbędne informacje związane z pracą Gminnej Komisji, poinformował 

o realizowanych przez Komisję zadaniach i akcjach profilaktycznych. 

- Pan Andrzej Gajewski podkreślił, że nie ma możliwości wykorzystania środków z funduszy 

Komisji Alkoholowej na dofinansowanie zadań innych, niż profilaktyka uzależnień. Następnie 

przedstawił dane finansowe: po stronie dochodowej zaplanowano w tym roku kwotę  

520.000,00 zł, wydano ok. 20.000,00 zł na działalność administracyjną, kwotę  320.000,00 zł 

przekazano świetlicom socjoterapeutycznym w Sandomierzu. 

Pan Maciej Skorupa wyraził uznanie dla pracy zespołu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w spotkaniu. 
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Ad.6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.  

Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że do tej pory nie 

wpłynął żaden wniosek ze strony radnych dot. uwag co do sprawozdania finansowego  

z wykonania budżetu miasta za 2013. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw” – opinia pozytywna. 

 

Ad.7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

- Pan Michał Saracen zapytał, w jakim procentowym zakresie zostały zrealizowane 

przewidziane w budżecie zadania z zakresu opieki społecznej. 

Wyczerpujących wyjaśnień udzielił Skarbnik Miasta. 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie: 9 „za”0 „przeciw” – opinia pozytywna.  

 

Ad.8, 9 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął wspólne posiedzenie 

Komisji. 

       

     Piotr Majewski 

    Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


