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Protokół Nr 28/1/2013 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 22 stycznia  2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1  

 Pan Piotr Majewski stwierdził, na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o prowadzonej „akcji zima” – bezpieczeństwo na drogach. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  nadania Statutu  samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Sandomierzu na 2013 rok. 

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w składach Komisji Rady Miasta 

Sandomierza.   

9. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał w 2012 roku.  

10. Sprawy różne, wnioski komisji.   

11. Zamknięcie obrad.  

Projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za”. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o prowadzonej „akcji zima” – bezpieczeństwo na drogach. 

Informacji udzielił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Mówca przedstawił trasy przejazdu służb odśnieżających oraz podkreślił, że odśnieżanie 

chodników należy do właściciela posesji, która sąsiaduje z tym chodnikiem.  

Radni zwrócili uwagę, że mieszkańcy nie wiedzą o takim obowiązku i należy to skutecznie 

rozpropagować. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik wydziału Organizacyjnego. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  nadania Statutu  samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum 

Kultury. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu 

na 2013 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia które przedstawił Pan Andrzej Gajewski – pracownik 

Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego. 

Komisja przyjęła informację i pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w składach Komisji Rady Miasta 

Sandomierza.   

Radni zapoznali się z projektami uchwał oraz uzasadnieniami nie wnosząc uwag. 

Pan Piotr Majewski zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowych 

projektów uchwał: 

-w sprawie zmian w składach Komisji stałych Rady miasta oraz 

- w składzie Komisji Budżetu i Finansów. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Komisja zapoznała się z informacją o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza za 2012 rok. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Pan Piotr Majewski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2012 roku. Radni nie wnieśli 

uwag.  

Przewodniczący odczytał plan pracy komisji na 2013 rok. Radni nie wnieśli uwag. 

Powyższe dokumenty przyjęto jednogłośnie (4 glosy „za”). 

Ad. 11  

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

       Piotr Majewski 

           Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


