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                                                  Protokół nr 8/8/2007 
                                       z posiedzenia Komisji Praworządności,  
                                         w dniu 23 kwietnia 2007 roku - Ratusz 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący 
Komisji Praworządności. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1 
            Przewodniczący Komisji Praworządności Pan Andrzej Bolewski na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: (4 głosy „za”. Jedna osoba nie głosowała). 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy  
    Społecznej w Sandomierzu 
b) w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastami: Nisko, Stalowa   
    Wola i Tarnobrzeg 
c) w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie 
d) w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów  
     samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na  
     terenie Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad.  
 
 
Ad. 3 
 
a) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany i ogłoszenia 
tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie: 5 głosów „za”.  
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b) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie nawiązania 
partnerskich stosunków z miastami: Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg 
 wraz z uzasadnieniem, wysłuchaniu wyjaśnień Pani Izabeli Przybyś – Perły –
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie – 5 głosów „za”. 
 
c) 
 
Pani Izabela Przybyś -Perła – Inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu 
przedstawiła członkom Komisji Praworządności projekt uchwały w sprawie 
nawiązania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie. 
Po dyskusji Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 
pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów 
„przeciwnych” 
 
 
d) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie: 3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów 
„przeciwnych” 
 
Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Komisja Rewizyjna 
Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” ul. Koseły 3A informuje, Ŝe: 

- w dniu 20.03. 2007 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków 
SKS „Wisła” Sandomierz, na którym Zarząd Klubu podał się do dymisji 
( w załączeniu protokół), 
- stowarzyszenie nie posiada Zarządu zdolnego do działań prawnych. 

Komisja wnioskuje o przedłoŜenie Statutu Klubu Sportowego „Wisła”, celem 
zapoznania się. 
 
Ad. 5 
Komisja wnioskuje o: 
- przedłoŜenie szczegółowej informacji na temat funkcjonowania systemu 
monitoringu w mieście, 
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- interwencje w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu w sprawie 
ustawienia patrolu Policji przed lub za mostem szczególnie w dni targowe np. 
sobota i poniedziałek. 
 
Komisja pyta, kiedy będzie sprzedana nieruchomość połoŜona w Sandomierzu 
przy ul. Lwowskiej (Hotel Policji)? 
 
Ad. 6    
  
 Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                                      
                                                                                 
 
                                                                  Andrzej Bolewski 
                                            Przewodnicząca Komisji Praworządności 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
  
 
 
 
 

 


