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Protokół Nr 22/6/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 21 sierpnia  2012 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 i 

otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Profilaktyki 

Uzależnień. 

4. Informacja o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013  

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Sandomierz na lata 2012-2016” 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

      7.   Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

      8.  Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

Ad. 3 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła informację o 

działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Profilaktyki Uzależnień. 

W swoim wystąpieniu wskazała między innymi na: 

Zadania   Komisji  polegające na planowaniu, inicjowaniu i koordynowaniu działalności w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich 

rodzin, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie, 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Podejmowane w tym zakresie działania: 

-  przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu 

-  wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie 
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- kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego, 

- kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w 

sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

-  przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym. 

Przy realizacji swoich zadań Komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, placówkami 

oświatowym i  kościołami. 

Ad. 4 

Informacja o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 

Członkowie Komisji dyskutowali o roli Straży Miejskiej w kontekście patrolowania miejsc 

szczególnie niebezpiecznych. Zasygnalizowano potrzebę objęcia szczególną ochroną Placu 

Papieskiego. 

Ad. 5  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 7 

Wnioski: 

Komisja wnioskuje o objęcie terenu Placu Papieskiego częstszymi kontrolami Straży 

Miejskiej. 

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

       Piotr Majewski 

           Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
 


