
 1 

Protokół Nr 8/7/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 24 maja 2011 roku 
 
 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  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
 znak: Or.0005.45.2011.RT z dnia 12.05.2011 roku 
4. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
dotyczące rozpatrzenia przez Komisję Praworządności sprawy prowadzenia działalności 
gospodarczej  na mieniu komunalnym gminy przez Radnego Macieja Skorupę.  
Przewodniczący obrad poprosił Pana Macieja Skorupę o wyjaśnienie tej sprawy. 
Radny Maciej Skorupa w swojej wypowiedzi stanowczo zaprzeczył jakoby prowadził 
działalność gospodarczą na mieniu komunalnym gminy. 
Pan Janusz Sochacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przedstawienie 
dokumentu udowadniającego przedstawione stanowisko. Podkreślił, Ŝe bezspornym jest fakt, 
Ŝe uŜywanie adresu spółki w której gmina ma większość udziałów jest działaniem na mieniu 
komunalnym gminy. Przypomniał równieŜ, Ŝe w wywiadzie z redaktorem Tygodnika 
Nadwiślańskiego Pan Skorupa sam przyznał, Ŝe uŜywa adresu Sandomierskiego 
Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. dla działalności Sandomierskiej Grupy Producenckiej 
w której jest prezesem. 
Pan Maciej Skorupa jeszcze raz podkreślił, Ŝe nie prowadzi działalności gospodarczej na 
mieniu komunalnym. 
 Pan Janusz Sochacki poinformował, Ŝe jego obowiązkiem jest nadanie biegu sprawie  
w kaŜdym przypadku powzięcia wiadomości o wykorzystywaniu mienia komunalnego  
w prowadzonej przez radnego działalności gospodarczej. W przypadku mandatu  radnego 
Ryszarda Lewandowskiego, skierował sprawę do rozpatrzenia przez Komisje Praworządności 
i sprawa została wyjaśniona.   
Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe radny jako osoba publiczna musi działać zgodnie z prawem 
i kaŜde podejrzenie o łamanie prawa powinno być wyjaśnione i sprostowane. 
Pan Janusz Sochacki poinformował, Ŝe w związku z krąŜącymi pogłoskami o prowadzeniu 
przez niego działalności gospodarczej na mieniu komunalnym -  to jest bankomat PKO przy 
ul. Rynek 9 chce sprostować, Ŝe jako dyrektor  oddziału Banku PKO  nie ma nic wspólnego z 
bankomatami, którymi dysponuje Centrum Zarządzania Gotówką w Kielcach. 
Po dyskusji członkowie Komisji sprecyzowali następujące stanowisko: 
Po rozpatrzeniu dokumentów (kopie): 
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1. Opinia prawna Zespołu Radców Prawnych znak: R.P.074.9.2011 z dnia 18.04.2011 
roku 

2. oświadczenie majątkowe Pana Macieja Adama Skorupy złoŜone w Urzędzie Miejskim 
w Sandomierzu w dniu 28.12.2011 roku 

3. pismo Urzędu Miejskiego w Sandomierzu znak: SK.0004.3.2011.CG z dnia 
04.04.2011 rok 

4. wyciąg z KRS stan na dzień 16.03.2011 rok. 
5. artykuł Tygodnika Nadwiślańskiego Nr15(1561) z dnia 14.04.2011 roku 
6. notatka słuŜbowa sporządzona przez Pana Janusza Sochackiego  z rozmowy 

przeprowadzonej z Panem Janem Adamem Borzęckim w dniu 12.05.2011 roku. 
Komisja Praworządności w świetle przedstawionych dokumentów pozytywnie opiniuje 
projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Skorupy. 
Głosowano: 3 „za”. Pan Maciej Skorupa oddał głos „przeciw”. Pan Janusz Sochacki 
przypomniał, Ŝe radny nie moŜe głosować w swojej sprawie. 
Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 
 
Ad. 4,5 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
      Piotr Majewski 
     Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


