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Protokół Nr 3/1/2015 

Komisji Praworządności 

Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w złączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (po 

zmianach wprowadzonych przez poszczególne komisje stałe). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia EZGDK z siedzibą  

w Baćkowicach. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 

2014 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza. 

7. Wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do w/w projektu (uwag nie wniesiono), zapytał, 

kto jest za przedstawionym porządkiem obrad? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Piotr Majewski przypomniał, że: 

„Komisja Praworządności na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. W związku z poprawkami wniesionymi przez inne 

komisje stałe, zmienia się projekt uchwały budżetowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne”. Poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 

Miasta o wyjaśnienie tych zmian. 

Pan Cezary Gradziński powiedział: 

„Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu wprowadziła poprawkę do projektu budżetu 

polegającą na zmniejszeniu o 100.000 zł środków przeznaczonych na sport kwalifikowany na 

rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. Poprawka ta została uwzględniona  

w projekcie w części, 
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- Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu opiniującym wnioski komisji stałych, 

wprowadziła modyfikację tej zmiany przychylając się do wniosku Komisji Nauki, w części 

dotyczącej zwiększenia o 100.000 zł, wydatków na Bibliotekę. Komisja Budżetu i Finansów 

wskazała źródło pochodzenia tej kwoty - dział 75616 – Straż Miejska. Ta wersja poprawki 

została uwzględniona w projekcie uchwały budżetowej. 

Chcę poinformować, że Komisja Budżetu i Finansów zawnioskowała także, o wprowadzenie 

zmiany polegającej na zmniejszeniu o 70.000 zł środków planowanych w dziale 900- 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg  

§ 4260 zakup energii i zwiększeniu o tę kwotę środków zaplanowanych w dziale 851 – 

ochrona zdrowia rozdz. 85195 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów  

i wyposażenia. Ta poprawka jest uwzględniona w projekcie uchwały budżetowej” 

Mówca podkreślił, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały budżetowej na 2015 rok   

w ustawowym terminie po wniesionych poprawkach. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

tego projektu. 

Pan Piotr Majewski otworzył dyskusję.  

Omówiono między innymi tematy: 

- jak zmniejszenie środków przeznaczonych dla Straży Miejskiej wpłynie na wykonywany 

zakres obowiązków, 

- czy działalność Straży Miejskiej będzie przynosić miastu dochody. 

Pan Piotr Majewski poprosił o zgłoszenie uwag do projektu uchwały 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 

2015 rok. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

Radni zapoznali się z treścią projektu i uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia EZGDK z siedzibą w Baćkowicach. 

Radni zapoznali się z treścią projektu i uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 

Radni zapoznali się z treścią projektu i uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  

 

Ad. 7. 

WNIOSKI: 

W związku z wieloma sygnałami i uwagami mieszkańców Komisja Praworządności zwraca 

się z prośbą do Burmistrza Sandomierza o rozważenie następujących sugestii: 

 

I. Wprowadzenie częstych kontroli Straży Miejskiej w rejonie parkingów przy blokach ul. 

Koseły 14 i ul. T. Króla 1 i 4, w celu egzekwowania znaku zakazu ruchu o symbolu B-1. 

 

II. Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu drogowego uznającej ul. Puławiaków  

i boczną Mickiewicza (ulica wewnętrzna wzdłuż bloków ul. Mickiewicza nr 45, 47 i 49 z tyłu 

pawilonów handlowych tzw. „domków”) za ulice jednokierunkowe. 

 

III. Wprowadzenie ograniczenia czasu parkowania na parkingu przy ul. Mickiewicza obok 

Szkoły Podstawowej nr 4 następującej treści „W godz. 7-15 parking dla szkoły i jej 

interesantów”. 

Radni jednogłośnie (9 głosów „za”) poparli powyższe wnioski. 

 

Ad. 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

            

       Piotr Majewski 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz  


