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 PROTOKÓŁ NR 2/2/2018 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 11 grudnia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Radni obecni na posiedzeniu; 

Kazimiera Bednarska, Piotr Chojnacki, Renata Kraska, Robert Kurosz. 

Radni nieobecni: 

Marcin Świerkula, Jerzy Żyła. 

W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 1 

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

i otworzył obrady. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne   

i ochrona przeciwpożarowa: 

 - dochody, 

 - wydatki. 

5. Wnioski do projektu budżetu. 

6. Przyjęcie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad.  

Zapytał radnych o uwagi do projektu porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności. 

Pan Marek Chruściel przypomniał, że w dniu 7 grudnia br. podczas obrad II sesji Rady Miasta 

Sandomierza radny Marcin Świerkula złożył ustnie rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Praworządności. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania 

nowego wyboru. 

Poprosił o składanie kandydatur. 

Zgłoszono kandydaturę Pani Kazimiery Bednarskiej. Radna wyraziła zgodę  na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marek Chruściel poddał pod głosowanie w/w kandydaturę. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że komisja wybrała Panią Kazimierę Bednarska na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. 

 

DOCHODY 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że dochody w wysokości 51 000,00 zł w omawianym dziale 

pochodzą z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz  

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 

W dyskusji poruszono między innymi temat skuteczności pracy Straży Miejskiej oraz przepisów 

uprawniających Strażników do nakładania kar za zatruwanie środowiska np. palenie śmieci w piecach 

c.o. 

Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do tej części projektu budżetu. 

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego materiału. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

WYDATKI 

Pani Barbara Grębowiec omówiła część wydatkową działu 754. 

Powiedziała między innymi, że na wydatki w kwocie 303 000,00 zł składa się: 

- kwota 275 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań gminy podczas wystąpienia klęsk. Zgodnie  

z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizacje 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków 

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 

wydatki na obsługę długu. 

W dyskusji radni między innymi omówili temat zabezpieczenia Sandomierza przed powodzią oraz 

opracowania regulaminu wydatkowania tych środków. 

Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do tej części projektu budżetu. 

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego materiału. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Marek Chruściel stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta  

na 2019 rok i taką opinię przekaże na piśmie do Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 5 

Komisja nie opracowała wniosków do budżetu miasta na 2019 rok. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

Komisja omówiła ogólnie ramy planu pracy na 2019 rok, do najważniejszych zadań komisji zaliczono: 

- uregulowanie sprawy organizacji ruchu w mieście w tym na Rynku Starego Miasta i na ul. Zaleśnej, 

- czuwanie nad realizacja tworzenia monitoringu miejskiego, 

- współpraca ze Strażą Miejską, Policją pod kątem utrzymania bezpieczeństwa, czystości i porządku  

w mieście. 

Komisja opracuje szczegółowy plan pracy na następnym posiedzeniu. 

 

Ad. 7  

Sprawy różne. 

Radni omawiali zakres działania Komisji Praworządności. 



 

3 
 

Ad. 8 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Praworządności. 

 

Marek Chruściel - Przewodniczący Komisji 

 
 

 

 

 

Protokół sporządziła: Renata Tkacz –  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierza. 


