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PROTOKÓŁ NR 5/3/2019 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 25 marca 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pan Marek Chruściel powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 

i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  

i zatwierdzenia jej składu osobowego. 

5. Sprawy różne, wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto bez uwag – jednogłośnie (5 głosów „za”). 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Marek Chruściel. 

Projekt zakłada nadanie imienia Jarosława Iwaszkiewicza dla ulicy bocznej od ulicy Kochanowskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 4 „za” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej 

składu osobowego. 

Pan Marek Chruściel powiedział, że Statut Miasta Sandomierza wymaga ujednolicenia, dlatego 

potrzebne jest powołanie komisji merytorycznej. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie „idei 

powołania takiej komisji”. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 4 „za” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Pan Marek Chruściel poinformował, że Przewodniczący Rady Miasta skierował do zaopiniowania 

komisji projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 

Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
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Prezes Zarządu Fundacji poinformował, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej 

Fundacji zachodzi potrzeba delegowania do składu Rady nowej kadencji przedstawicieli 

poszczególnych fundatorów. Dotychczas przedstawicielem Gminy Sandomierz był Burmistrz.  

W dyskusji radni wyrazili jednomyślnie pogląd, że przedstawicielem Gminy Sandomierz powinien być 

Burmistrz. 

Pan Marek Chruściel zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z sugestią, że 

przedstawicielem Gminy powinien być Pan Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza? 

Głosowano: 4 „za” – opinia pozytywna. 

Obecny na posiedzeniu Pan Z.P.*) przedstawił propozycję nadania Panu Aleksandrowi Kazimierzowi 

Patkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.  

Pan Marek Chruściel poinformował mieszkańca o przyjętym regulaminie nadawania tego 

zaszczytnego tytułu. 

Ad. 6 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji 

     

 

     Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

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.  

 

 

 


