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                                                    Protokół nr 15/3/2008 
                                     z posiedzenia Komisji Praworządności 
                                       w dniu 7 kwietnia marca 2008 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
        Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: ( 5 głosów „za” – jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ). 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   
   Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Komisja Praworządności zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na 2008 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Robert 
Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddanych pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 5  głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pan Marek Bronkowski Zastępca Burmistrza Sandomierza  odpowiada na zapytanie 
zawarte w Protokole Nr 14/2/2008 r z posiedzenia Komisji Praworządności. 

 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu odpowiada  

na wniosek  zawarty w pkt 4 protokołu Nr 14/2/2008 r z posiedzenia Komisji 
Praworządności w dniu 18 marca 2008 r. 

 
Pan Zenon P.* mieszkaniec Sandomierza przedstawił członkom Komisji problem  

dot. ograniczenia wjazdu dla osób niepełnosprawnych na Sandomierską Starówkę.  
 
                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- o uzupełnienie oznakowania drogi na wale w kierunku Koćmierzowa, 
- ponownie o interwencje w sprawie połamanego drzewa na ul. Baczyńskiego, 
- ponownie aby słuŜby miejskie zwróciły się do Pana Rusaka o uporządkowanie posesji przy  
   ul. Portowej (naprzeciwko posesji Państwa Siulików), 
- aby StraŜ Miejska i Policja kontrolowała imprezy zamknięte odbywające się w lokalach  
    gastronomicznych na trenie Sandomierza, w których uczestniczą osoby niepełnoletnie.   
   Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić uwagę oraz pouczyć osoby niepełnoletnie spoŜywające  
   alkohol w lokalach gastronomicznych na trenie Sandomierza. 
 
Ad. 6 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                            Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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