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                                                       Protokół Nr 36/1/2018 

Komisja Praworządności – 19 lutego 2018 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2017 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok. 

5. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2017 rok. 

Komisja przeanalizowała treść sprawozdania przekazanego przez Komendanta Straży Miejskiej 

pismem znak: SM.066.2.2018.AP z dnia 29.01.2018 r. 

Informacje uzupełniające przedstawił – podczas dyskusji – Pan Adam Piskor  - przedstawiciel Straży 

Miejskiej w Sandomierzu. 

Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący obrad przedstawił treść sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok: 

Komisja Praworządności obradowała na dziesięciu posiedzeniach. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji na 2017 rok przeanalizowano temat  

bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza. Przyjęto pisemne informacje 

złożone przez odpowiedzialne instytucje: Straż Miejską w Sandomierzu, Komendę Powiatową 

Policji w Sandomierzu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Sandomierzu. 

Z udziałem Pana Arkadiusza Strugały – Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu dokonano 

analizy pracy Straży Miejskiej w tym z zakresu prowadzonych akcji prewencyjnych w 

placówkach oświatowych. Komisja zapoznała się z danymi statystycznymi z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego za rok 2016 i  omówiła różne aspekty współpracy Straży Miejskiej  
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z Policją w zapobieganiu przestępczości. Zapoznała się z pracą „Strażników Rewirowych”  pod 

kątem utrzymania bezpieczeństwa, czystości i porządku w mieście. 

Komisja szeroko omówiła temat stanu zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi 

zagrożeniami. Zapoznała się z informacjami  złożonymi przez:  

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział  

w Sandomierzu,  

- Inspektora Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej UM w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie 

Sandomierza. Szczegółowo omówiła temat funkcjonowania monitoringu miejskiego. 

Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał dotyczące: 

- zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok. 

- zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

- odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Sandomierzu, 

-  przyjęcia Karty Samorządności. 

-  nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

- w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 

rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Komisja bez uwag przyjęła powyższe sprawozdanie. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji: 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych 

Nadbrzezie dotyczącym nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza gen. G. G.*) 

Radny Piotr Chojnacki poinformował, że autorka w/w pisma została zaproszona na dzisiejsze 

posiedzenie. 

Po przeprowadzeniu dyskusji jednomyślnie uznano, że informacje o działalności gen. G. G. *) 

są zbyt ogólne. Zgodnie z ustaleniami komisji z 30 listopada 2017 roku tytuł Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza nadaje się za szczególne zasługi dla Sandomierza. 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo komisarza Wyborczego w Kielcach II znak: DKC-521-

6/18 – informacja o konieczności dokonania nowego podziału miasta na okręgi wyborcze do 

dnia 1.04.2018 r. 

 

 

 

Ad. 6 

Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski: 
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- rozważenie możliwości zakupu dodatkowych kojców dla psów celem doposażenia przytuliska 

dla bezdomnych zwierząt, 

- w związku z licznymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu turystów na terenie 

Sandomierza tzw. MELEXAMI, prosimy o udzielenie informacji czy służby miejskie planują 

oznakowanie tych pojazdów i czy przewiduje się dla nich dodatkowe miejsca parkowania? 

Przewodniczący poinformował, że powyższe wnioski przekaże burmistrzowi miasta odrębnym 

pismem. 

Ad. 7 

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

 

 

     Piotr Majewski 

 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 
 
 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 

 


