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Protokół Nr 7/5/2015 

Komisja Praworządności – 22 maja 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w złączonej 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 realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2014 rok. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

5. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, którą przedstawił Pan Dariusz Gadawski – Inspektor Wydziału Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Radni - członkowie Komisji otrzymali kopię obszernego sprawozdania z realizacji uchwały  

Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok. 

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego dokumentu i przyjęła go przez aklamację. 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z treścią pism: 

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pismo znak: ŚZMiUw.TI-

406/17/15 w sprawie planowanych prac rewitalizacji cieku wodnego „Atramentówka”, 

- M. K.*) i K. B.*) – uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o powołanie 

Młodzieżowej Rady Miasta. 

W dyskusji dotyczącej zasadności funkcjonowania w Sandomierzu Młodzieżowej Rady Miasta 

zauważono, że z podobną inicjatywą uchwałodawczą wystąpił Pan Robert Kurosz dołączając 

projekt uchwały wraz z projektem statutu. 

Zwrócono uwagę na potrzebę przeanalizowania kosztów powołania tej organizacji. 

- komisja zapoznała się z pismami Pani A.K.*), 
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Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotowe sprawy analizuje Komisja Rewizyjna 

ponadto sprawy własności nieruchomości przy ul. Opatowskiej 3 są przedmiotem rozpraw 

sądowych. 

- komisja przyjęła informacje o planowanym nadaniu imienia stadionowi miejskiemu, 

- radni członkowie komisji otrzymali kopię dokumentów związanych z planowanymi 

remontami cząstkowymi dróg, 

Komisja wysłuchała informacji Pana Arkadiusza Strugały – Komendanta Straży Miejskiej  

w Sandomierzu. 

Mówca podkreślił, że praca funkcjonariuszy Straży Miejskiej będzie efektywna pod 

warunkiem zainstalowania kamer, przynajmniej w obrębie Rynku. Poprosił radnych  

o wsparcie jego inicjatywy w zakupie i montażu dobrej klasy kamery umożliwiającej 

rozpoznanie osób łamiących prawo. 

Radni jednomyślnie poparli powyższy wniosek. 

 

Ad. 5 

Wniosek Komisji: 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza Sandomierza o wyasygnowanie środków  

z budżetu miasta na zakup i montaż nowoczesnej kamery w obrębie Rynku Starego Miasta. 

Wniosek przyjęto przez aklamację. 

 

Ad. 6 

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.2014.782 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.2014.1182 
ze zm.).  
 

 

 

 


