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Protokół Nr 22/9/2016 

Komisja Praworządności – 27 września 2016 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Juda, Robert Pytka. 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. 

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji. Wskazano na dobry wynik wykonania 

budżetu tj. 38%.  

Ad 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem. 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przedstawiła 

na mapie sytuacyjnej granice nazywanych ulic: Błogosławionego Wincentego Kadłubka i 

Prymasa Mikołaja Trąby. 

Radni bez uwag przyjęli uzasadnienie do projektu uchwały. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. Mówczyni 

przedstawiła życiorys Pana Wacława Brzozowskiego, którego imię będzie nosić jedna z ulic 

prawobrzeżnego Sandomierza - przy Hucie Szkła.  

Radni pozytywnie wypowiadali się o przedstawionej koncepcji.  

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6  

Komisja wysłuchała uwag mieszkanki Sandomierza, która przedstawiła między innymi uwagi  

na temat braku skuteczności pracy tzw. rewirowych stwierdziła, że „straż miejska nie jest 

dobrym gospodarzem, zapytała, dlaczego patrole nie wlepiają mandatów za bałagan na 

Starówce?” 

Ad. 7  

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.  

 

Piotr Majewski - Przewodniczący Komisji Praworządności   

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 


