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Protokół Nr 10/8/2015 

Komisja Praworządności – 9 września 2015 rok 

 

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 projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania  

w wyborach ławników do sądów Powszechnych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów 

oraz nadania jej Statutu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy 

na Rzecz Realizacji Projektu. 

8. „Bezpieczna droga do szkoły” - informacja o działaniach miasta pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

9. Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania  

w wyborach ławników do sądów Powszechnych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego UM w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda. 
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Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Agata Król – Inspektor w Wydziale Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy na Rzecz 

Realizacji Projektu. 

Komisja zapoznała się z treścią Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz  

a Powiatem Sandomierskim o współpracy samorządów w przygotowaniu projektu „promowanie 

strategii niskoemisyjnych w Sandomierzu poprzez budowę infrastruktury przyjaznego transportu 

rowerowego oraz modernizację oświetlenia miejskiego” w ramach Programu Operacyjnego Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Radni w dyskusji zwrócili uwagę na zapisy § 2 porozumienia obowiązki Beneficjenta, co wzbudziło 

wiele kontrowersji. 

Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie uchwały i zapytał, kto jest 

za takim wnioskiem? 

Głosowano: 0 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”. 

Pan Piotr Majewski stwierdził, że Komisja Praworządności nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

Ad. 8 

„Bezpieczna droga do szkoły” - informacja o działaniach miasta pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa na drogach w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Obecny na posiedzeniu Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

Mówca powiedział, że okres rozpoczęcia roku szkolnego wiąże się dla Straży Miejskiej ze wzmożoną 

kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego szczególnie w rejonie niebezpiecznego 

skrzyżowania i terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Flisaków oraz – ze względu na 

prowadzony remont przy ul. 11-go Listopada– przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

Podkreślił, że konieczne jest, aby wszelkie działania związane z oznakowaniem ulic, czy 

wprowadzaniem dodatkowych znaków konsultować  ze Strażą Miejską, „od której później wymaga 

się egzekwowania tych znaków”. Zdarza się, że umiejscowienie nowego znaku jest 

nieskoordynowane, czy wręcz sprzeczne  ze znakami sąsiednimi i przez co niemożliwe do 

zastosowania. Wszelkie zmiany oznakowania dróg – w tym parkingów - musza być zgodne  

z organizacją ruchu. Zapytał, dlaczego ostatnia uchwała o ustaleniu miejsc parkingowych nie 

uwzględnia zasad organizacji ruchu w mieście.  Zaproponował zorganizowanie miejsc parkingowych 

w rejonie węzła Kraków i na Błoniu „uciekają nam z tego terenu ogromne pieniądze(…) wystarczy 

zorganizować lekki bezpłatny transport na Starówkę dla osób tam parkujących.” 

Pan Arkadiusz Strugała zapewnił, że Straż Miejska to „praktycy”- poprosił,  aby przy planowaniu 

wprowadzenia zmian w oznakowaniu dróg korzystać z tej wiedzy. 

 



 

3 
 

Ad. 9 

Wnioski Komisji: 

Komisja Praworządności wnioskuje o zainstalowanie na budynku Rynek 6 kamery monitorującej część 

Starego Miasta. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Ad. 10 

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

 

 

 

Piotr Majewski 

Przewodniczący komisji Praworządności 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 


