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Protokół Nr 30/5/2017 

Komisja Praworządności – 26 kwietnia 2017 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Juda, Jacek Dybus. 
 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. Przyjęcie informacji o organizacji ruchu na Starym Mieście. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady 

Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 

8. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja omówiła koncepcje organizacji ruchu na Starym Mieście w tym procedurę konieczną 

do opracowania tej koncepcji. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- potrzebę poprawienia i odnowienia oznakowania ulic oraz podwórek, 

- dokonania oceny przydatności rezerwowania części ulicy Podwale Górne na parking, 

- monitoringu miejskiego. 

Wyjaśnień na temat egzekwowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego udzielił 

obecny na posiedzeniu Inspektor Mirosław Jabłoński – Straż Miejska Sandomierz. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego  

w Sandomierzu.   

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i 

trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

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

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 

Przewodniczący komisji zapoznał radnych z projektem uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 7, 8 

Komisja jednogłośnie uznała, ze miasto powinno sukcesywnie uzupełniać kamery 

monitorujące miasto. 

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

Piotr Majewski 

Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 


