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Protokół Nr 26/1/2017 

Komisja Praworządności – 12 stycznia 2017 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Mariola Stępień, Jerzy Żyła. 
 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 pracy Komisji w 2016 roku. 

4. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

5. Wnioski komisji, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Piotr Majewski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2016 roku:  

„W 2016 roku Komisja Praworządności działa zgodnie z zakresem kompetencji określonym  

w Statucie Miasta Sandomierza oraz przyjętym planem pracy. 

Do najważniejszych tematów analizowanych w tym roku zaliczyć należy: 

1. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego w mieście. Omówiono 

specyfikę pracy Straży Miejskiej oraz współpracę jednostki z Policją. Obecny  

na posiedzeniu Komendant Straży Miejskiej przedstawił statystykę z zakresu 

przeprowadzonych interwencji w sprawach 

- zakłócania porządku, 

- kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, 

- porządku i czystości w mieście. 

Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok. 

2. Przyjęcie informacji o zabezpieczeniu miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony cywilnej przedstawił Komisji 

szczegółowe informacje o wykonanych inwestycjach zabezpieczających Sandomierz 

przed powodzią. Podkreślił, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostały 

zrealizowane. 

3. Omówienie przygotowań miasta do Światowych Dni Młodzieży. 

W 2016 roku komisja odbyła 11 posiedzeń, podczas których opiniowano między innymi 

projekty uchwał dotyczące: 

- powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

- utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania  

jej Statutu, 
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- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza, 

- nadania nazw ulic, 

- wprowadzenia zasad używania herbu Sandomierza. 

- powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia  

jej składu osobowego. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz omówiła 

wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. 

Zapoznała się z wnioskami zakwalifikowanymi do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Jedno z posiedzeń poświęcono omówieniu efektywności pracy monitoringu miejskiego. 

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2017 rok w dziale - 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do powyższego sprawozdania. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy na 2017 rok. 

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok – styczeń, 

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

luty, 

3. Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami – 

marzec, 

4. Zapoznanie się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie 

Sandomierza – opracowanie wniosków – kwiecień, 

5. Ocena pracy monitoringu miejskiego –czerwiec, 

6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej – informacja o organizacji i efektywności pracy – 

wrzesień, 

7. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta – 

na bieżąco, 

8. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji – na bieżąco. 

Radni bez uwag przyjęli przedstawiony plan pracy. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

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

 

    Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


