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Protokół Nr 38/4/2014 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 7 maja 2014 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 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

4. Informacja ZKOC  na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi 

zagrożeniami  

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza – 

referuje przedstawiciel Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały nr X/83/2011 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

8. w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

9. Ocena stanu oznakowania dróg – propozycje weryfikacji oznakowania – referuje 

przedstawiciel Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie przyjęto porządek obrad. 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała Pana S. S.*) – mieszkańca Sandomierza, który w imieniu mieszkańców ul. 

Koseły zwrócił się z prośbą o poparcie koncepcji zmiany oznakowania pionowego drogi 

wewnętrznej łączącej bloki 2-8 ul. Koseły z ulicą główną. Zmiana polegałaby na umożliwieniu 

mieszkańcom tej części osiedla na włączenie się do ruchu w obu kierunkach. Do chwili 

obecnej od strony bloków ustawiony jest znak „obowiązujący kierunek jazdy  w prawo”. 

Umożliwienie włączenia się do ruchu w ul. Koseły w obu kierunkach jest uzasadnione  

z ekonomicznego punktu widzenia ponieważ obowiązujący w tej chwili znak wymusza na 

użytkownikach drogi kosztowne objazdy. 

Przewodniczący obrad zwrócił uwagę obecnych na ograniczone kompetencje Komisji 

Praworządności w tym przedmiocie. 

Podczas dyskusji wypracowano stanowisko - w celu rozeznania możliwości wprowadzenia 

zmiany oznakowania pionowego drogi wewnętrznej ul. Koseły 2-8  należy zwrócić się  

z prośbą do Starosty Sandomierskiego o udzielenie pisemnej informacji – czy jest możliwa 

zmian znaku C – 2 na C- 8  przy skrzyżowaniu ul. Koseły z ul. Mickiewicza. 
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Ad. 4 

Radni zapoznali się z informacją na temat zagrożeń bezpieczeństwa miasta i jego 

mieszkańców. 

Informacje przedstawił Pan Andrzej Nowiński – Inspektor Zarządzania Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej miasta Sandomierza. 

Mówca wskazał między innymi na zagrożenia: 

- awaria sieci elektroenergetycznej, 

- skażenie radioaktywne, 

- powódź. 

Poinformował o harmonogramie zadań zaplanowanych w najbliższym czasie w celu 

podniesienia bezpieczeństwa powodziowego miasta, w tym: 

- rozbudowa prawego wału Wisły, 

- odwodnienie wideł Wisły i Trześniówki, 

- odbudowa umocnień „Atramentówki” oraz śluzy w Koćmierzowie, 

- przebudowa przepompowni os. Nadbrzezie, 

- zabezpieczenie portu rzecznego. 

Powiedział o wyposażeniu magazynów przeciwpowodziowych oraz rozbudowie systemu 

alarmowego. 

Radni bez uwag przyjęli  (4 głosy „za”) powyższą informację. 

 

Ad. 5 

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza – referuje 

przedstawiciel Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

Informację przedstawił Pan Adam Piskor – Inspektor w Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

Mówca poruszył między innymi sprawy dotyczące: 

- braku oznakowania terenu ul. Żeromskiego przy Seminarium Duchownym i związane z tym 

trudności w uporządkowaniu pojazdów szczególnie w dni świąteczne i weekendy. 

- konieczności oznakowania poziomego ul. Przemysłowej, 

- usprawnienia przepływu informacji na temat większych imprez kulturalnych. 

 

Członkowie Komisji z uznaniem wypowiedzieli się o pracy Straży Miejskiej. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały nr X/83/2011 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Radni zasugerowali rozważenie propozycji ustawienia przystanku dla wysiadających linii Nr 8 

przy ul Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego.  

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 8 

Ocena stanu oznakowania dróg – propozycje weryfikacji oznakowania. 

W dyskusji radny Maciej Skorupa poinformował o zaniedbaniach właściciela drogi – ul. 

Mickiewicza. Zarośnięte, zachwaszczone pobocza wpływają na wizerunek miasta, są 

„wizytówką” miasta dla wszystkich wjeżdżających od strony Kielc. Należy  wyegzekwować na 

właścicielu regularne wykaszanie poboczy. 

Pan Adam Piskor zaznaczył, że sprawa wykaszania poboczy ul Mickiewicza była zgłaszana 

dwukrotnie do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Zwrócono uwagę na brak ukwiecenia miasta, Sandomierz w porównaniu z innymi miastami 

nie ma koncepcji ukwiecenia – przykładem jest  - rondo przy KPPSP. 

Przewodniczący Komisji przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące oznakowania dróg – 

notatka służbowa z objazdu  miasta – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marian Zwierzyk podkreślił, że ceni sobie uwagi radnych i innych 

mieszkańców, którzy na bieżąco informują o wszelkich nieprawidłowościach. Zapewnił, że 

odpowiednie służby dokonają kontroli oznakowania miasta, biorąc pod uwagę sugestie 

zawarte w w/w notatce. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji przedstawił radnym wnioski wypracowane podczas dzisiejszego 

posiedzenia i poprosił o ich przyjęcie w głosowaniu: 

 

I. Komisja Praworządności wystosuje pismo do Starosty Sandomierskiego z zapytaniem czy 

możliwe jest wprowadzenie zmiany w oznakowaniu pionowym drogi wewnętrznej 

obsługującej bloki nr 2,4,6,8 przy ul. Koseły – wjazd w ulicę główną z możliwością skrętu  

w obie strony. 

 

II. Komisja wnioskuje do Burmistrza o rozważenie propozycji ustawienia przystanku dla 

wysiadających linii Nr 8 przy ul Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego. 

 

III. Komisja prosi o opracowanie koncepcji optymalnego wykorzystania terenu i uregulowania 

ruchu drogowego wzdłuż ul. Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. 

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

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 


