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Protokół Nr 41/6/2018 

Komisja Praworządności – 5 października  2018 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Juda, Piotr Chojnacki. 

 

Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

 

Ad. 2 

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o realizacji monitoringu miejskiego. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji w sprawie nadania nazw ulicom i innym 

obiektom w mieście. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

7. Wnioski komisji, sprawy różne. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o realizacji monitoringu miejskiego. 

Informacje przedstawił Pan Piotr Maszczak – Inspektor w Wydziale Techniczno-

Inwestycyjnym UM w Sandomierzu.  

Mówca powiedział między innymi, że: 

- przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wykonanie monitoringu, 

- obserwuje się duże zainteresowanie tym przetargiem, 

- monitoring ma być oddany do użytku w październiku 2019 roku, 

- punkty rozmieszczenia kamer zostały uzgodnione między innymi ze Strażą Miejską, 

- w miesiącach zimowych zostaną podpisane umowy i uzgodnienia z PGE i innymi 

instytucjami związanymi z realizacją tego przedsięwzięcia. 

 

Ad. 4 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji w sprawie nadania nazw ulicom i innym 

obiektom w mieście. 

1. Pismo Wspólnot Parafialnych i Rektoralnych z dnia 21 maja 2018 rok data wpływu do 

Rady Miasta 28 września 2018 rok. 
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Pan Piotr Majewski odczytał treść pisma w którym Wnioskodawcy zgłaszają prośbę  

o „nadanie jednej z arterii komunikacyjnych miasta imienia Błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki”. 

Obecny na posiedzeniu ks. Kan. Krzysztof J. Rusiecki przedstawił obecnym postać  

ks. Popiełuszki oraz uzasadnił wniosek zawarty w w/w piśmie. 

2. Pismo Jednostki Wojskowej nr 3533 w Sandomierzu – wniosek o nadanie nazwy 

„Rondo Sandomierskich Radiotechników” dla ronda u zbiegu ulic 11-go Listopada  

i Wojska Polskiego. 

3. Pismo Pana J.S.*) – wniosek o „nadanie imienia płk pilota Wacława Króla 

bezimiennemu rondu przy ulicy Baczyńskiego na osiedlu Huta Szkła”. 

Pan Piotr Majewski po przeprowadzeniu dyskusji na temat w/w propozycji sprecyzował 

wniosek: 

„Komisja Praworządności zwraca się do Pana Burmistrza z wnioskiem o zlecenie opracowania 

wykazu ulic, placów, skwerów i innych miejsc w granicach administracyjnych Sandomierza, 

którym nie nadano nazw. W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców  

w tym zakresie opracowanie takiego wykazu jest niezbędne w dalszych pracach komisji, 

której zadaniem jest wydawanie opinii w tym przedmiocie”. 

Poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

Pan Piotr Majewski przypomniał, że Komisja analizowała wnioski o nadanie tego 

zaszczytnego tytułu i nie zajęła jednoznacznego stanowiska, uznała natomiast za konieczne 

opracowanie kryteriów, które umożliwiałyby weryfikację składanych propozycji. 

Ponieważ Rada Miasta Sandomierza w dniu 19.09.2018 r. podjęła uchwałę nr LXIV/848/2018  

w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza,  

dalsze prace w tym zakresie przejmie Komisja Praworządności VIII kadencji. 

Pan Piotr Majewski zapytał, czy radni przychylają się do przedstawionej wyżej opinii. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

Pan Piotr Majewski zapytał, czy radni mają uwagi do w/w dokumentu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Poprosił o przyjęcie sprawozdania w głosowaniu, zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 7  

Pan Piotr Majewski powiedział, że wniosek przyjęty przez komisję w sprawie opracowania 

wykazu nienazwanych miejsc w Sandomierzu przekaże Burmistrzowi osobnym pismem 

Innych wniosków nie przyjęto. 

Ad. 8 

Pan Piotr Majewski podziękował radnym za współpracę w VII upływającej kadencji Rady 

miasta Sandomierza, 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 (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 


