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Protokół Nr 21/5/2012 
z posiedzenia  Komisja Praworządności  

wspólnie z Komisją Polityki Mieszkaniowej 
w dniu 19 czerwca 2012 r. 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności obrady Komisji są 
prawomocne i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (…) 
4. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania miasta do letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieŜy.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów (…) 
8. Rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji Praworządności: 

- pismo mieszkańców ul. K. Wielkiego w sprawie dalszego funkcjonowania baru 
„RoŜno”, 

       9.    Sprawy róŜne wnioski Komisji  
      10.   Zamknięcie obrad.  
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie w/w propozycji 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 

Opiniowanie Sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 

Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w dokumentu 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Markowi Rutkowskiemu – Kierownikowi 
Referatu Oświaty, który szczegółowo przedstawił przedsięwzięcia organizacyjne miasta 
związane z zapewnieniem bezpiecznego i ciekawego wypoczynku dzieci i młodzieŜy w czasie 
wakacji 2012` (informacja  stanowi załącznik do protokołu). 
Radni pozytywnie ocenili przygotowanie miasta do wakacji ‘2012 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy – Aleja Emmendingen dla ciągu pieszo-rowerowego 
przebiegającego od ul. Podwale Dolne do Parku „Piszczele” 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału 
Nadzoru Komunalnego. 

W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na zapis § 4 pkt 6 – mieszkania 
chronione i tymczasowe -  jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przydziale takich 
mieszkań oraz czy opiekun osoby chorej będzie zamieszkiwał na stałe z podopiecznym i na 
jakich zasadach. 

Radni zwrócili takŜe uwagę na § 1 pkt C w którym wykazano zły stan techniczny 
budynków stanowiących lokale socjalne. Zasugerowano wprowadzenie zapisu, który 
zmobilizuje uŜytkownika lokalu do dbałości o mienie komunalne. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna. 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów (…) 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk, wskazując, Ŝe projekt wprowadza dwa 
dodatkowe  miejsca parkingowe tj. ul. Parkowa i ul. Szkolna. 
Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów podjęła wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad najbliŜszej sesji tego projektu ze względu na szereg zastrzeŜeń 
wymagających korekty. Projekt uchwały ponownie rozpatrzy Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. Zapytał, czy radni przychylają się do powyŜszego wniosku. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie 
Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe radni poparli wniosek Komisji BudŜetu i Finansów i nie 
zaopiniowali przedmiotowego projektu uchwały. 
Ad. 8 

Rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji Praworządności: 
pismo mieszkańców ul. K. Wielkiego Staromiejskiej i Słonecznej z dnia 12.06.2012 r (data 
wpływu)  
Mieszkańcy zwracają się z prośbą o wprowadzenie zakazu sprzedaŜy alkoholu w lokalu 
gastronomicznym po byłym barze „RoŜno”. 
Komisja prosi Pana Burmistrza o przeanalizowanie moŜliwości uwzględnienia prośby 
mieszkańców i wprowadzenia zakazu handlu napojami alkoholowymi w w/w miejscu.  
Ad. 9,10 
 
Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

       Piotr Majewski 
           Przewodniczący Komisji Praworządności 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 


