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Protokół Nr 4/2/2015 

Komisji Praworządności 

Posiedzenie w dniu 19 lutego 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w złączonej liście obecności. 

Nieobecni: Tomasz Frańczak. 

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. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza -

przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2014 rok. 

4. Informacja na temat przebiegu akcji zima. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji; 

- mieszkańcy ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej dot. przywrócenia przejazdu ul. 

Zaleśną, 

- Radny Andrzej Bolewski dot. restrukturyzacji działalności kulturalno – oświatowej, 

(utworzenie zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Kultury) 

- Radny Andrzej Bolewski – projekt uchwały w sprawie naliczania opłaty od psów, 

6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Radna Wiesława Sabat poprosiła o wprowadzenie podpunktu w punkcie 6 „pismo KPP  znak: 

RD.PS-5321/39/15 oraz ZDP.0513.12.Ech.2015. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie takiego porządku obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza. 

Zaproszony na posiedzenie Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w 

Sandomierzu podkreślił, że głównym celem powołania Straży Miejskiej jest ochrona 

porządku publicznego. 

Powiedział między innymi o: 

- uszczupleniu wydatków na Straż Miejską o 146 tys. zł co budzi duże obawy wśród 

pracowników, 

- „zadania  Straży są ogromne i wzrastają np. prowadzenie działu finansowego i windykacji 

zabiera czas strażników, którzy powinni pracować w terenie” 
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- jest wiele oczekiwań co do naszej pracy natomiast prawo i inne uwarunkowania, 

ograniczają ich spełnienie np. problem bezpańskich psów i brak schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, problem nietrzeźwych i  brak sali wytrzeźwień, 

- do wykonania niektórych zadań potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, przeszkolenie np.  

w przypadku „łapania psa rasy niebezpiecznej” 

- wprowadzenie zmiany w postaci pracy tzw. rewirowych jest na etapie organizacji. Ta 

zmiana pociągnie za sobą koszty np. zapewnienie strażnikom dowozu do rewiru, 

zorganizowanie pomieszczenia socjalnego itd. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „problemów w Sandomierzu jest dużo i straż jest 

niezbędna. Należy przyjrzeć się regulaminowi pracy straży i uprawnieniom jakie mają 

strażnicy. 

Przewodniczący obrad podkreślił, że praca straży powinna być przejrzysta. Np. są głosy, że 

„czaicie się za parkomatami”. 

Radny Robert Pytka zauważył, że z projektu uchwały w sprawie opłat za parkowanie wynika, 

że  Straż ma w zakresie obowiązków prowadzenie także windykacji. Zasugerował, aby 

Komendant zwrócił się do Burmistrza o ewentualne wprowadzenie zmiany w tym zakresie. 

 „Proszę złożyć wniosek do burmistrza o zdjęcie tych obowiązków windykacyjnych  

z uzasadnieniem o dodatkowym obciążeniu pracą w kontekście powołania rewirów” 

Radni bez uwag przyjęli sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w  2014 roku. 

 

Ad. 4 

Informacja na temat przebiegu akcji zima. 

 

Komisja  wsłuchała informacji, którą przedstawił Pan Marcin Gieracha – Inspektor w 

Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Mówca podkreślił, że dzięki „łagodnej zimie” wydatki na utrzymanie dróg  do tej pory 

wyniosły 108.000 zł. Miasto podpisało umowę  z PGKiM na utrzymanie zimowe dróg. 

Przedstawił jak wygląda procedura zgłaszania konieczności wyjazdu piaskarki, czy innego 

sprzętu w teren. 

Piotr Majewski zapytał, czy PGKiM wyjeżdża z własnej inicjatywy w sytuacji nagłej? 

Pan Marcin Cieracha powiedział, że „Jest uregulowane w umowie, że w przypadku nagłej 

zmiany pogodowej dyżurny w PGKiM podejmuje tą decyzję i zawiadamia mnie”. Podkreślił, 

że decyzje o wyjeździe sprzętu w teren są przemyślane i wyważone. 

Radni bez uwag przyjęli powyższą informację. 

 

Ad. 5 

Pisma skierowane do komisji: 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkańców ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej 

dot. przywrócenia przejazdu ul. Zaleśną. 

Radny Piotr Chojnacki odczytał interpelację, którą złożył w tej sprawie do Burmistrza 

Sandomierza i odpowiedzi jakie otrzymał w tej sprawie od Policji. 
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Dyskusja.  

Andrzej Bolewski – „sprawa drogi jest złożona, tam będą tereny inwestycyjne droga musi być 

konkretna” 

Piotr Chojnacki przypomniał, że ul. Zaleśna była robiona „na szybko” w 1990 r. nie spełnia 

ona warunków drogi ogólnego użytku. Zawnioskował o to żeby nie dopuścić do ruchu na tej 

drodze z wyłączeniem mieszkańców ulic przyległych. 

Pan Andrzej Bolewski zaproponował, żeby przedstawiciele komisji – Pani Wiesława Sabat  

i Pan Robert Pytka omówili optymalny sposób rozwiązania kwestii przejazdu ul. Zaleśną  

z  Burmistrzem.  

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego dot. restrukturyzacji 

działalności kulturalno – oświatowej, (utworzenie zakładu budżetowego pod nazwą 

Środowiskowy Dom Kultury) 

Wnioskodawca przedstawił argumenty przemawiające za tym, aby dom kultury powstał na 

terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego. Podkreślił, że funkcjonujący w tej w chwili dom kultury 

jest źle zarządzany. 

W dyskusji radni poparli  inicjatywę. 

Pani Wiesława Sabat wskazała, że pracownicy instytucji kultury muszą się liczyć ze specyfiką 

tej pracy. Jest to przede wszystkim praca po godz. 15-tej, bo w tych godzinach te instytucje 

są społeczeństwu potrzebne. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem radnego Andrzeja Bolewskiego – projekt uchwały  

w sprawie naliczania opłaty od psów. 

  

Ad. 6 

Sprawy różne: 

Radny Andrzej Bolewski zawnioskował o zobowiązanie Straży Miejskiej do przeprowadzania 

częstych kontroli terenu ul. Powiśle, Mokra i Flisaków pod kątem przestrzegania porządku  

i czystości. Poinformował, że objęcie szczególnym nadzorem tych ulic jest ważne ze względu 

na głosy mieszkańców o  nielegalnym przebywaniu obcokrajowców w tym rejonie” 

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza, Pan W. S.*) powiedział, że „tak jak tu 

słyszę radni opierają się na przepisach prawa, zajmują się - tak jak w dniu dzisiejszym - psami, 

obcokrajowcami” Poprosił żeby zajęli się również jego sprawą, której nie może rozwiązać od 

kilkunastu lat. Poinformował, że pracownicy Wydziału Urbanistyki są niekompetentni i złożył 

na nich skargę do Burmistrza.  

 

Ad. 7 

Pan Piotr Majewski, stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

       Piotr Majewski 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 
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Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


