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Protokół Nr 16/3/2016 

Komisja Praworządności – 26 lutego 2016 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Radny Robert Pytka. 

 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 desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej Statutu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej Statutu. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 

Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały i uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie propozycji desygnowania Pana Marka 

Bronkowskiego do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.  

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania  

jej Statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Komisja wprowadziła następujące zmiany w Załączniku do projektu uchwały – Statut Sandomierskiej 

Rady Seniorów: 

1. § 2 ust. 4 i ust. 6  skreśla się słowo: „przedstawicieli” 

2. § 3 ust. 3 punkt a skreśla się słowo „przedstawicieli”, skreśla się cyfrę „3” wpisuje się w to miejsce 

cyfrę „10”, 

3. § 10  ust. 3 i 4 skreśla się cyfrę „5” wpisuje się w to miejsce cyfrę „9”  

4.  § 16 ust. 5 skreśla się słowo „trzech” wpisuje się słowo „pięciu”, 

5. §  17 ust. 5 skreśla się cyfrę „3” wpisuje się cyfrę „5” 
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6. § 18 ust 1 skreśla się słowo „odwołanie” wpisuje się w to miejsce sformułowanie: „Wygaśnięcie 

mandatu” 

7. § 18 ust. 1 dopisuje się punkt „ c” o treści: „z przyczyn losowych” 

8. § 18 dopisuje się ust. 2 o treści: ” W przypadku gdy Rada liczy mniej niż 9 członków, Burmistrz 

wyznacza wybory uzupełniające w terminie 7 dni”. 

9. § 19 skreśla się końcową część zdania: „oraz do pełnego zaspokojenia tej grupy społecznej” 
Przewodniczący Komisji  zapytał czy zdaniem członków komisji  każda z tych poprawek powinna być 
przegłosowana osobno? 
Radni jednomyślnie uznali, że poprawki zostały zgłoszone wspólnie i powinny być tak przegłosowane. 
Pan Piotr Majewski zapytał, kto jest za wprowadzeniem wymienionych poprawek? 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z przyjętymi 
poprawkami? 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta. 

Przewodniczący obrad zaproponował, aby projekt zaopiniowała komisja merytoryczna – Opieki 

Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Radni jednomyślnie – 4 głosy „za” poparli powyższy wniosek. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica 

Środowiskowa oraz nadania jej Statutu. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby projekt uchwały zaopiniowała komisja merytoryczna – 

Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Radni jednomyślnie – 4 głosy „za” poparli powyższy wniosek. 

Ad. 7, 8 

W związku z brakiem wniosków Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

       Piotr Majewski 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


