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                                                    Protokół nr 24/3/2009 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 5 marca 2009 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 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji: 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
     i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”.  

 
 
Ad. 3 

 
Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok przedstawiły: Pani Iwona Głowacka 
– Dzieciuch – p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Pani Halina Komenda – 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 4 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu zwraca się z prośbą o zabezpieczenie  
w budŜecie na rok 2009 środków pienięŜnych, jako pomoc dla nowopowstałej 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu. 
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• ZaŜalenie Pani Anny S.∗ zam. w Sandomierzu oraz Pana Andrzeja F.∗ zam. w 
Sandomierzu na Postanowienie znak SKO. RD-52/167/9/2009 z dnia 04.02.2009 w 
sprawie dotyczącej likwidacji zakazu ruchu i parkowania  w obrębie Starego Miasta w 
Sandomierzu dla mieszkańców domów przy ulicy Opatowskiej  
i ulicy Sokolnickiego.  

 
 

• A. Dz.∗ zwraca się w imieniu mieszkańców okolic dworca PKP o pomoc  
w sprawie dotyczącej Klubu „Play” mieszczącego się w/w budynku. Mieszkańcy piszą 
Ŝe: „Od chwili otwarcia tego niby miejsca rozrywki dla młodzieŜy dzieją się tam           
dantejskie sceny z udziałem nieletnich. Nie ma soboty aby nie interweniowały karetki 
pogotowia medycznego, bijatyki, rozróby, niszczenie mienia nie ma końca”. 
Mieszkańcy proszą o zajęcie się przedmiotową sprawą w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom okolic dworca PKP. 

Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby StraŜ Miejska, Policja oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zajęły się w/w problemem (np. przeprowadzenie kontroli). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4  głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje aby wszyscy mieszkańcy Starówki mieli moŜliwość wjazdu na Starówkę 
(do miejsca  zamieszkania), 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4  głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 

 
 
 
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 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  


