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Protokół Nr 34/7/2013 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 26 listopada 2013 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 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok w dziale 750 

5. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich, wskazując między innymi na: 

-   rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań należących do gminy, 

- wyniki konsultacji poprzedzających przed tworzeniem projektu niniejszej uchwały. 

Komisja nie wniosła uwag do treści projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał kto jest za. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa. 

Przewodniczący Komisji poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 

Skarbnika Miasta – o przedstawienie informacji na temat dochodów omawianego działu.  

Po wysłuchaniu informacji radni zwrócili uwagę na: 

-  zmniejszenie dochodów o 44%,  

-  zaostrzone przepisy związane z funkcjonowaniem fotoradaru. 

Radni pozytywnie wypowiadali się o pracy Straży Miejskiej. 

Wydatki działu 754 

Radni zwrócili uwagę na: 
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- kwotę w  rubryce – zakup usług pozostałych, 

- środki przeznaczane na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- konieczność zmiany lokalizacji magazynu OC, 

- ustalenie zasad współpracy Straży Miejskiej i Policji w zakresie wykorzystywania 

monitoringu miejskiego, 

Pan Piotr Majewski przedstawił wniosek dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie 

miasta na zainstalowanie nowoczesnego monitoringu miejskiego. 

Zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem całości projektu 

budżetu miasta na 2014 rok. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 5 

Pan Piotr Majewski odczytał pismo znak G.6625.3.2013.KG dotyczącym możliwości nadania 

nazw ulicom w mieście. 

Komisja wysłuchała informacji Pana J. K.*) na temat zasadności nadania jednej z ulic miasta 

imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Mówca poddał propozycję, aby była to ulica boczna 

Staromiejskiej z tyłu kościoła św. Pawła. 

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią pisma mieszkańców prowadzących działalność 

gospodarczą przy ul. Mickiewicza 47A, 51A, 55A zgłaszających potrzebę zainstalowania 

kamer monitorujących te tereny w związku z częstymi aktami wandalizmu (niszczenie rynien, 

wybijanie szyb) 

Komisja widzi potrzebę zainstalowania nowoczesnego monitoringu na terenie miasta 

zgodnie z wcześniej sprecyzowanym wnioskiem. 

Pan Maciej Kuśmierz poinformował o potrzebie wprowadzenia zmian w działalności Centrum 

Kultury przy ul. Portowej.  

Pan Maciej Skorupa zwrócił uwagę na nieczynne i niewykorzystane pomieszczenia budynków 

towarzyszących przy stadionie sportowym, które mogą być z powodzeniem zaadoptowane 

na kawiarnie lub kluby młodzieżowe. 

Członkowie Komisji jednomyślnie poparli powyższy wniosek. 

 

Ad. 6 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

 

        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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


