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Protokół Nr 36/2/2014 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 17 lutego 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1  

 Pan Piotr Majewski stwierdził, na podstawie list 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w 2013 roku 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2014 rok 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą NR XXVI/283/2013 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w 

Sandomierzu – wersja poprawiona. 

8. Zapoznanie się Komisji z informacją o stanie dróg miejskich oraz prowadzonej akcji 

zima. 

9. Przyjęcie informacji o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu w 2013 r.–

pismo  Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu znak: RA 541/1/14 z dnia 4.02.2014 r. 

10. Pismo Komisarza Wyborczego w Kielcach II znak: DKC-714-1/14 z dnia 10.02.2014 r. 

dot. podziału miasta na okręgi wyborcze. 

11. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Obecny na posiedzeniu Pan Arkadiusz Strugała – komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 

– przedstawił najważniejsze zadania jednostki. Podkreślił że od maja ubiegłego roku Straż 

Miejska otrzymała dodatkowe zadanie – kontrola opłat parkingowych. 
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Radni zwrócili uwagę na potrzebę zaangażowania strażników w działania związane z ochroną  

mieszkańców, pilnowaniem porządku w mieście, monitorowaniem zagrożeń – wątpliwe 

wydaje się zaangażowanie Straży w doręczaniu decyzji  podatkowych. 

W związku z brakiem obsady stanowiska monitoringu, jeden z członków komisji 

zawnioskował o poszerzenie składu osobowego Straży Miejskiej w celu optymalnego 

wykorzystania istniejącego monitoringu. 

Za wnioskiem głosowało 5 radnych 1 osoba wstrzymała się od głosu – wniosek został 

przyjęty. 

Pan Piotr Majewski zapytał czy są uwagi do treści dokumentu - sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej za 2013 rok złożonego pismem znak: SM.0643.1.2014.AP z dnia 21.01.2014r. 

Uwag nie zgłoszono. Głosowano: 7 :”za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – poprosiła o wniesienie 

poprawki w tytule uchwały zgodnie z uwagą Radcy Prawnego: wyraz - „zmiany” należy 

zastąpić wyrazem – „przyjęcia”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2014 rok. 

Pani Aneta Przyłucka przedstawiła uzasadnienie do projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą NR XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Tomasz Masternak – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu  

w Sandomierzu – wersja z poprawkami dotyczącymi zmiany podstawy prawnej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Izabela Przybyś-Perła – przedstawiciel Referatu Kultury, 

Sportu i Promocji. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Komisja wysłuchała obszernej informacji Pana Mariana Zwierzyka – Naczelnika Wydziału 

Nadzoru Komunalnego – o stanie dróg w mieście. Mówca podkreślił., że specjalnie powołana 

komisja dokona dokładnego przeglądu dróg i chodników po zimie. Ocena ta pozwoli na 

podjęcie decyzji o kolejności i sposobie napraw poszczególnych odcinków.  

W dyskusji poruszono sprawy związane z odśnieżaniem chodników wzdłuż ulic powiatowych, 

potrzebę wykonania ”mapy” odśnieżania z przypisaniem każdego odcinka chodnika 

jednostce lub osobie odpowiedzialnej za jego utrzymanie. Szczególnie należy potraktować 

„wizytówki miasta” np. chodniki przy ul. Mickiewicza. 

 

Ad 9, 10 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu pismo znak: Nr RA 541/1/14 z dnia 4.02.2014 – 

informacja o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie podległym 

Prokuraturze w roku 2013 

-  Komisarz Wyborczy w Kielcach II pismo znak: DKC-714-1/14 z dnia 10.02.2014 – 

sprawdzenie podziału jednostek na okręgi wyborcze dla wyborów samorządowych na 

kadencję 2014-2018. 

 

Ad. 11 

WNIOSKI KOMISJI: 

Rozszerzenie składu osobowego Straży Miejskiej o stanowisko do obsługi monitoringu 

miejskiego. 

Komisja prosi o dokonanie kontroli stanu technicznego słupów oświetleniowych w związku  

z widocznymi oznakami korozji na poziomie gruntu. 

Radni jednomyślnie – 7 głosów „za” – przyjęła powyższe wnioski. 

 

Ad. 12 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

         

 

        Piotr Majewski 

             Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


