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Protokół Nr 19/6/2016 

Komisja Praworządności – 24 czerwca 2016 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 wprowadzenia czasowego zakazu 

sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 

4. Ocena pracy monitoringu miejskiego. 

5. Przyjęcie informacji o wnioskach zakwalifikowanych do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego `2017. 

6. Wnioski, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 

podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej 

Sandomierz. 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 4  

Ocena pracy monitoringu miejskiego. 

Komisja wysłuchała uwag złożonych przez Pana Arkadiusza Strugałę – Komendanta Straży 

Miejskiej. 

Radna Wiesława Sabat przypomniała, że wielokrotnie – ustnie i w formie interpelacji – 

zgłaszała do Burmistrza potrzebę zamontowania kamery na budynku Rynek 6. 

Komisja omówiła zasady funkcjonowania profesjonalnego centrum  monitoringu i koszty 

jego obsługi. 

Komisja jednomyślnie uznała, że w Sandomierzu konieczne jest przeprowadzenie 

kompleksowej wymiany kamer monitoringu. 

 Ad. 5 

Przyjęcie informacji o wnioskach zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego `2017. 
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Komisja zapoznała się z wnioskami do budżetu.  

W dyskusji zwrócono uwagę, że każde zadanie inwestycyjne powinno być odpowiednio 

kosztorysowane w celu uniknięcia sytuacji, w której konieczne są przesunięcia w budżecie 

miasta w celu dofinansowania zadania niedoszacowanego.  

Jednogłośnie przyjęto stanowisko: 

Realizacja zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ramach 

finansowych określonych we wniosku i nie powinna przekraczać zaplanowanej kwoty 

przeznaczonej na ten cel.  

Ad. 6 

Pan Arkadiusz Strugała zwrócił uwagę radnych na potrzebę ustalenia zasad przy tworzeniu 

prawa miejscowego. Stwierdził, że „Straż Miejska jako wykonawca wielu przepisów 

nałożonych uchwałami ma  praktyczne uwagi, które pozwolą na skuteczniejsze 

egzekwowanie prawa”. Podał przykład uchwały określającej miejsca do prowadzenia handlu.  

„Przy tworzeniu zapisów uchwał potrzebne są precyzyjne sformułowania dotyczące np. jak 

należy traktować handel obwarzankami na wózku przy Bramie Opatowskiej. 

Procedura prac przy tworzeniu projektów uchwał powinna być udoskonalona  ten kto tworzy 

prawo powinien zapytać o zdanie tego który będzie je wykonywał”. 

Ad. 7 

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

 

 

     Piotr Majewski 

    Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


