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                                                       Protokół Nr 35/10/2017 

Komisja Praworządności – 30 listopada 2017 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

 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 budżetu miasta na 2018 rok w dziale: 

  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

4. Wnioski do projektu budżetu. 

5. Opracowanie planu pracy na 2018 rok. 

6. Sprawy różne, wnioski.  

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa. 

DOCHODY 

Komisja bez uwag przyjęła informacje przedstawiona przez Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika 

Miasta. 

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

WYDATKI 

Komisja bez uwag przyjęła planowane wydatki w dziale 754. 

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

Pan Piotr Majewski  zapytał czy  radni mają uwagi lub wnioski do omówionej części projektu budżetu 

miasta na 2018 rok. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu.  

Zapytał kto jest za? 

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

Pan Piotr Majewski stwierdził, że powyższa opinia będzie  przedstawiona Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Ad. 4 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Ad. 5 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący obrad przedstawił uzgodnioną wersję planu 

pracy Komisji: 
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PLAN PRACY KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI NA 2018 ROK 

 

Lp. Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy 

Komisji za 2017 rok 

 Styczeń 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Miasta 

Sandomierza 

Straż Miejska Zgodnie z 

planem pracy 

RM 

3. Informacja na temat zabezpieczenia 

miasta przed powodzią i innymi 

zagrożeniami 

Zarządzanie Kryzysowe i 

Obrona Cywilna, ŚZMiUW 

Rejon w Sandomierzu 

Marzec 

4. Zapoznanie się z zasadami 

wprowadzania zmian w organizacji 

ruchu na terenie Sandomierza – 

opracowanie wniosków 

Straż Miejska, Wydział 

Nadzoru Komunalnego 

Kwiecień 

5. Zapoznanie się z realizacją projektu 

związanym z monitoringiem miejskim 

 Czerwiec 

6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej – 

informacja o organizacji i efektywności 

pracy 

Komendant straży 

Miejskiej 

Wrzesień 

7. Rozpatrywanie pism skierowanych do 

Komisji przez Przewodniczącego Rady 

Miasta 

  

8. Opiniowanie projektów uchwał 

skierowanych do Komisji. 

  

Pan Piotr Majewski zapytał, kto jest za przyjęciem powyższego planu pracy? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 6 

Sprawy różne. 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

Mieszkańca Sandomierza w sprawie zagrożeń związanych z działalnością transportu 

turystycznego meleksami w obrębie Starego Miasta. 

Ustalono, że Komisja zwróci się z zapytaniem do Burmistrza: 

- Czy służby miejskie mają w planie oznakowanie meleksów prowadzących przewóz osób  

w granicach Sandomierza. 

- Czy przewiduje się dodatkowe miejsce parkowania dla tych pojazdów. 

Radna Mariola Stępień zwróciła uwagę na konieczność ustawienia znaku „strefa 

zamieszkania” w ulicy Młyńskiej. 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na wiele nieprawidłowości w oznakowaniu ulic między 

innymi ustawienie znaku B-1 w ulicy Zaleśnej. Radny zwróci się do Burmistrza w interpelacji  

o wyjaśnienie tej sprawy. 

Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca Warszawy zawierającego prośbę o nadanie Mu 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

Radni zwrócili uwagę, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza nadawany jest  

w uznaniu szczególnych zasług dla miasta. 

Komisja zapoznała się z pismem SBM „Sandomierz” skierowanym do Burmistrza 

Sandomierza w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich psów na osiedlu przy  

ul. Baczyńskiego. 

Ad. 7 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Piotr Majewski 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

  

 

 

 

 

 


