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Protokół Nr 23/7/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 25 września  2012 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 i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena działalności Straży Miejskiej. 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku. 
5. Stanowisko Komisji w sprawie: 

- propozycji zlokalizowania parkingu przy ul. Portowej – pismo radnego Andrzeja 
Bolewskiego, 
- umożliwienia zakupu abonamentu parkingowego przez pracowników – pismo 
Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu znak: PO-706/12,  
- funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt – pismo Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: PNK-III.0122.52.2012 z dn. 03.09.2012 r.   

6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie (5 „za”) przyjęła powyższy porządek obrad. 
Ad. 3 

Pan Piotr Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Arkadiusza Strugałę – 
Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu o przedstawienie informacji o pracy jednostki 
w roku bieżącym. 
Mówca poinformował o wykonywanych w tym roku rutynowych kontrolach, dotyczących 
przestrzegana przepisów ruchu drogowego i  porządku publicznego. Straż Miejska dokonała 
3000 kontroli, przyjęła 1500 zgłoszeń od mieszkańców, skontrolowała 300 posesji 
prywatnych, ukarała  247 osób w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Wspólnie z 
pracownikami OPS kontrolowała (w okresie zimy) miejsca gdzie przebywają bezdomni 
kierując ich do noclegowni. Wykonała 980 zdjęć pojazdów przekraczających prędkość, 
wydała 690 mandatów. 
Komisja pozytywnie wypowiedziała się o pracy Straży Miejskiej i wyraziła swoje uznanie za 
dotychczasowe osiągnięcia. Radni zwrócili uwagę na celowość  wprowadzenia 24-godzinnego 
trybu pracy Straży Miejskiej. 
 
Radny Maciej Skorupa złożył wniosek o zwiększenie ilości etatów w Straży Miejskiej 
(minimum 6 etatów) pozwalający na wprowadzenie całodobowego cyklu pracy jednostki. 
Głosowano: 3 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
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Pan Maciej Skorupa złożył wniosek o zainstalowanie w mieście nowoczesnego monitoringu, 
który przy całodobowej pracy Straży Miejskiej znacznie przyczyni się do zapewnienia 
mieszkańcom bezpieczeństwa i utrzymania porządku. 
Głosowano: 5 „za”, 0 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Radni zwrócili uwagę na potrzebę kontrolowania sposobu wyprowadzania psów (smycz, 
kaganiec) oraz konieczność ustawienia koszy na odchody zwierzęce szczególnie w rejonie 
parku miejskiego. 
Radni poprosili obecnego na posiedzeniu Komendanta Straży Miejskiej o zwiększenie ilości 
patroli w rejonie Placu 3-go Maja i ul. Trześniowskiej (blok socjalny). 
Ad. 4 

Komisja przyjęła dokument – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 
roku w głosowaniu. 
Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 
– radnego Andrzeja Bolewskiego - propozycja zlokalizowania parkingu przy ul. 

Portowej - tematem zajmie się Komisja merytoryczna - Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług. 

- Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w sprawie umożliwienia 

pracownikom zakupu abonamentu parkingowego. Przyjęto do wiadomości 

informację w powyższej sprawie zawartą w piśmie znak: NK.7231.40.2012.JSZ 

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK-III.0122.52.2012  w sprawie funkcjonowania 

przytuliska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Wiśniowej. W związku z docierającymi 

do radnych informacjami o skutecznych działaniach władz miasta w celu rozwiązania 

tego problemu w najbliższym czasie, Komisja nie zajęła stanowiska. 

 
Ad. 6 

Wnioski Komisji. 

Komisja Praworządności wnosi o zwiększenie ilości etatów w Straży Miejskiej (minimum 6 
etatów) pozwalających na wprowadzenie całodobowego cyklu pracy jednostki. 
Komisja wnioskuje o zainstalowanie w mieście nowoczesnego monitoringu, który przy 
całodobowej pracy Straży Miejskiej znacznie przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom 
bezpieczeństwa i utrzymania porządku. W związku z faktem, że od kilku lat wniosek 
powyższy jest nierealizowany Komisja sugeruje wprowadzenie go do budżetu w kliku 
etapach. 
 
Ad. 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

       Piotr Majewski 

           Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 


