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PROTOKÓŁ NR 7/5/2019 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 4 czerwca 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji, Pan Marek Chruściel, powitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie:  

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pism w sprawie nadania nazw dla ulic, placów, rond: 

-  wniosek Pana K.K.*) o nadanie jednej z ulic Sandomierza imienia Stefana Zarskiego, 

- pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak GN.1610.15.2019.ASA z dnia 21. 

05. 2019 r. w sprawie propozycji Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ds. Nadania Nowych 

Nazw Ulic w mieście Sandomierzu dotyczącej nadania ulicom, placom Starego Miasta imion 

Zawiszy Czarnego, Maryny Mniszkówny, św. Jacka Odrowąża, Marcina z Urzędowa oraz 

Bł. Sadoka i Męczenników Sandomierskich.    

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza: 

- Panu Maciejowi Płazie, 

- Panu Grzegorzowi Gielerakowi. 

5. Sprawy różne, wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 4 głosy „ZA”. 
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Ad. 3. 

- wniosek Pana K.K.*) o nadanie jednej z ulic Sandomierza imienia Stefana Zarskiego 

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Pana K.K.*) (wnuk Stefana Zarskiego)  

o nadanie jednej z ulic Sandomierza imienia Stefana Zarskiego. W trakcie odczytu Komisja 

zgłosiła kilka wątpliwości. W pierwszej kolejności Pan Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na 

pisownię nazwiska: Zarski, czy Żarski. We wniosku bowiem widnieje nazwisko Zarski, 

natomiast wyszukując informacje na temat Stefana Zarskiego poprzez wyszukiwarkę 

internetową odnajdujemy Stefana Żarskiego. Mając powyższe na uwadze, Komisja 

stwierdziła potrzebę mailowego kontaktu z wnioskodawcą z prośbą o dokonanie stosownego 

wyjaśnienia i przesłanie skanów dokumentów potwierdzających zaangażowanie społeczne 

Stefana Zarskiego (Żarskiego) na rzecz miasta Sandomierza.  

- pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak GN.1610.15.2019.ASA z dnia 21. 05. 

2019 r. w sprawie propozycji Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ds. Nadania Nowych Nazw 

Ulic w mieście Sandomierzu dotyczące nadania ulicom, placom Starego Miasta imion 

Zawiszy Czarnego, Maryny Mniszkówny, św. Jacka Odrowąża, Marcina z Urzędowa oraz 

Bł. Sadoka i Męczenników Sandomierskich  

 Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym meritum wniosku Obywatelskiej 

Grupy Inicjatywnej ds. Nadania Nowych Nazw Ulic w mieście Sandomierzu, a także odczytał 

pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak GN.1610.15.2019.ASA, do którego 

załączone zostały mapy z zaznaczonymi propozycjami Grupy Inicjatywnej. Naczelnik 

Wydziału, Pani Barbara Rajkowska dodała, że mapy te mają na celu określenie, czy 

propozycje te dotyczą ulic/placów będących częścią działek wydzielonych, czy też wchodzą     

w skład innej ulicy. Naczelnik wyjaśniła, że przychylając się do propozycji Grupy 

Inicjatywnej w jednym przypadku (nadania nazwy Maryny Mniszkówny ulicy stanowiącej 

łącznik pomiędzy ul. Opatowską, a ul Żydowską) nastąpi zmiana dotychczasowej numeracji 

budynków. W trakcie dyskusji jaka się wywiązała wokół zagadnienia zebrani wskazali na 

atrakcyjność propozycji i podkreślili, że dotyczą one miejsc skupionych wokół Starego 

Miasta, a ich ewentualni patroni to postaci historyczne. Wątpliwości jakie się pojawiły 

dotyczyły natomiast kwestii powiązania tych osób z historią samego Sandomierza i ich 

udziału w rozwoju miasta. W związku z powyższym zebrani podnieśli potrzebę ponownego 

zwołania Komisji, ale przy udziale wnioskodawców, którzy zostaną poinformowani                

o terminie posiedzenia niezwłocznie po jego ustaleniu. W opinii Radnych spotkanie to 

pozwoli objaśnić sporne kwestie, dokonać zmian w obrębie przedstawionych propozycji,         

a przede wszystkim umożliwi wypracowanie wspólnego stanowiska wobec nich.       

Ad. 4.  

Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z wnioskami w sprawie nadania Tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (dalej: tytułu) Panu Maciejowi Płazie oraz Panu 

Grzegorzowi Gielerakowi. Stwierdził ich kompletność i spełnianie wymogów formalnych. 

Przypomniał, iż kwestię tę reguluje uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie regulaminu 

nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (nr LXIV/8482018 z dnia 19 

września 2018 ). Pan Piotr Chojnacki przybliżył przesłanki ujęcia w ramy prawne zasad 

przyznawania w/w wyróżnienia.  

Komisja w trakcie analizy przedmiotowych wniosków, z uwagi na wątpliwości 

dotyczące zasadności przyznania tytułu w/w osobom, stwierdziła co następuje: 
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- zawnioskowała o zmianę uchwały określającej regulamin nadawania tytułu poprzez 

jej doprecyzowanie i uzupełnienie o kryteria merytoryczne przyznawania tytułu,  

- wnioski spełniają wymogi formalne, co umożliwia dalsze aplikowanie przez 

wnioskodawców o przyznanie tytułu Panu Płazie i Gielerakowi, ale poddała w wątpliwość 

zasadność ich przyznania, 

- zaproponowała przygotowanie projektów uchwał w przedmiotowej sprawie, 

poddanie ich procesowi uchwałodawczemu, przy jednoczesnym zaproszeniu wnioskodawców 

na posiedzenie Rady Miasta Sandomierza, na którym uchwały te miałyby być procedowane 

celem przedstawienia radnym celowości przyznania wyróżnienia.    

W dalszej kolejności Komisja poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 

wniosków: 

- wniosek Pani M.K.*) - (Maciej Płaza) 

Głosowanie: 3 głosy „ZA”, 1 głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. 

- wniosek Pani M.J.*) - (Grzegorz Gielerak) 

Głosowanie: 3 głosy „ZA”, 1 głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o ponownym przedłożeniu przez 

wspólnotę parafialną parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu oraz 

Misjonarzy Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wniosku o „(…) nadanie imienia 

Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jednej z arterii komunikacyjnych znajdujących 

się w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”. Przewodniczący przypomniał przy 

tym, iż podobna prośba już wpłynęła i była rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu 

Komisji. Wówczas zaproponowano wnioskodawcy, iż imieniem Błogosławionego księdza 

Jerzego Popiełuszki może być nazwana np. ul. Lwowska – bis lub nowy most na Wiśle. 

Podkreślono przy tym, iż po przychylnemu zaakceptowaniu propozycji przez wnioskodawcę, 

będzie musiała być uruchomiona odpowiednia procedura przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad. Komisja zadecydowała o ponownym skierowaniu do wnioskodawcy 

pisma o tożsamej treści z jednoczesną prośbą o przesłanie przez wspólnotę parafialną 

uzasadnienia wniosku o nadanie imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki          

ul. Lwowskiej – bis lub nowemu mostowi na Wiśle. Na tej podstawie komisja zwróci się do 

Burmistrza Miasta z pismem o wszczęcie procedury w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych    

i Autostrad.  

Przewodniczący Komisji wskazał również, iż wpłynęło od Prezesa Sądu Okręgowego 

w Kielcach pismo znak Adm-510-2/19 w sprawie nowego naboru ławników na kadencję 

2020-2023. Poinformował o procedurze i terminie naboru.   

W dalszej części sformułowane zostały następujące wnioski: 

- Pan Piotr Chojnacki i Pan Marek Chruściel zgłosili potrzebę wystąpienia do Policji    

z prośbą o wzmożenie kontroli na ul. Zaleśnej i ul. Powiśle, 

- Pan Jerzy Żyła zawnioskował o oznakowanie miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Patkowskiego poprzez pomalowanie nawierzchni.      
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Ad. 6. 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji.   

                                                                                

                                                                               Przewodniczący Komisji  

 

                                                                                      Marek Chruściel 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i 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). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


