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                                                        Protokół nr 25/4/2009 
                     z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 25 maja 2009 roku 
           

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (Załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
         

Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia  
     Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

 
 
Ad. 3 

 
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Sandomierzu przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
 
Ad. 4 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu odpowiada  

na wnioski Komisji zawarte w Protokole nr 23/2/2009 z posiedzenia Komisji   
Praworządności w dniu 23 lutego 2009 roku, 

 
• Pani Krystyna M.∗ zam. w Sandomierzu ponownie zwraca się o spowodowanie aby 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonało podłączenia wody 
do mieszkania oraz oczyściło szambo i rozebrało mur betonowy . 
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• Pan Grzegorz B.∗ zam. w Sandomierzu zawiadamia o zagroŜeniu bezpieczeństwa Ŝeglugi 
śródlądowej w związku ze stanem zdrowia kapitana statku Pana Pawła Prokopa. 

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza Postanowieniem - znak  

G. 0853-20/09 z dnia 20.05.2009 roku przekazuje zawiadomienie (podanie) o zagroŜeniu 
bezpieczeństwa Ŝeglugi śródlądowej w związku ze stanem zdrowia kapitana statku Pana 
Pawła Prokopa do Dyrektora Urzędu śeglugi Śródlądowej w Krakowie, jako organu 
właściwego w sprawach nadzoru nad bezpieczeństwem Ŝeglugi śródlądowej. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- wygospodarowanie środków z rezerwy budŜetowej na uruchomienie w roku bieŜącym    
   basenu letniego (przeprowadzenie remontu), 
- uporządkowanie ciągu pieszego przy Placu 3 Maja oraz Placu 3 Maja  (jest brudno), 
- zwrócenie uwagi, aby napoje alkoholowe nie były sprzedawane osobom niepełnoletnim. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 4  głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Komisja pyta: 
- o zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w „Cafe Galeria” przy ul. Rynek 25/26. 
- czy są przygotowane słuŜby do ochrony imprez, które odbędą się w sezonie letnim np.  
   Truskawkowa Niedziela? 
. 
 
 
Ad. 6 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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