
Protokół Nr 25/6/2017 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wspólnie z Komisją Praworządności 

30 maja 2017 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni jak w załączonych listach obecności. 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności i Pani Mariola Stępień – 
Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia ustalili, że posiedzenie 
poprowadzi Pan Piotr Majewski. 
 

Pan Piotr Majewski stwierdził quorum w obu komisjach i otworzył wspólne posiedzenie 
Komisji Praworządności i Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

4. Opiniowanie treści apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi  

S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli 

organu stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Pożytku Publicznego. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Komisji Praworządności: 

głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: 

głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pani Doroty Tarnawska – Kierownika Sekcji Świadczeń  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie dokumentu w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Komisji Praworządności: 

głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: 

głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

 



Ad. 4 

Opiniowanie treści apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi  

S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

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

Powiedział między innymi, że wiele samorządów z województwa świętokrzyskiego podjęło 

działania między innymi w formie apelu w celu przyspieszenia procedur zmierzających do 

rozpoczęcia  budowy drogi S-74.  Przyjmując powyższy apel Rada Miasta Sandomierza 

przyłączy się do głosów innych samorządów. 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

zaopiniowała pozytywnie powyższy apel. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że należy wykreślić z treści apelu sformułowanie: „w 

szczególności” sugerujące, że Radzie Miasta zależy w szczególności na budowie drogi 

podczas gdy zależy nam na remoncie mostu i Lwowskiej bis. 

Radni jednomyślnie poparli powyższy wniosek. 

Radny Robert Kurosz powiedział między innymi, że „droga S-74 powinna być wpisana do tzw. 

kontraktu terytorialnego, o ile wie województwo nie chce tej drogi i nasze działania nic nie 

pomogą”(…) 

Przewodniczący obrad po zakończonej dyskusji poprosił komisje o pozytywne zaopiniowanie 

treści apelu z proponowana poprawką. Zapytał, kto jest za? 

Komisji Praworządności: 

głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

Komisje zapoznały się z treścią Karty Samorządności. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Andrzej Gajewski. 

W dniu 16.03.2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe pod hasłem: „Twój los  

w twoich rękach”. Wypracowano wspólnie treść Karty, która przypomina podstawowe 

zasady ustroju państwa polskiego i rolę samorządów  w budowaniu porządku 

demokratycznego. 

Radny Jacek Dybus powiedział między innymi, że „samorządy powinny się same szanować, 

np. w ostatnich wyborach nasi mieszkańcy z os. Gołębice musieli iść do Liceum, żeby oddać 

głos, mieszkańcy ul. Sadowniczej musieli iść aż na Szpital, takich przykładów jest więcej, 

należy to naprawić”. 

Pan Andrzej Gajewski powiedział, że Burmistrz podjął kroki w tej sprawie i opracowano dwa 

projekty uchwał, które wymagały akceptacji Komisarza Wyborczego. „Otrzymaliśmy 

odpowiedź od Komisarza, kopię przekaże do akt Komisji”. 

Pan Jacek Dybus powiedział, że „z rozmów z Komisarzem wynikało, że należy podjąć 

działania w tej sprawie i jest to możliwe do naprawienia” 

Pan Andrzej Gajewski powiedział, że „jeśli coś jest złe to trzeba to naprawić” 



Pan Piotr Majewski stwierdził, że mamy rozbieżność w tej sprawie. Zaproponował aby na 

następnym posiedzeniu w obecności Miejskiego Komisarza Wyborczego dokładnie omówić 

ten temat.   

Radni jednomyślnie poparli wniosek. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Karty samorządności. Zapytał, kto jest za? 

Komisji Praworządności: 

głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: 

głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu 

stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Pożytku Publicznego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Lidia Sulicka-Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych UM Sandomierz. 

Po otwarciu przez Burmistrza procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Pożytku 

Rada Miasta wyłania swoich przedstawicieli w drodze uchwały. 

Pani Wiesława Sabat zgłosiła kandydaturę Radnego Jacka Dybusa. 

Radny nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Przewodniczący obrad powiedział, że to Rada na sesji dokona wyboru. Zapytał czy sa jakieś 

uwagi do uzasadnienia. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Komisji Praworządności: 

głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: 

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

Ad. 7 

Do Komisji Praworządności skierowano pisma: 

Pan Piotr Majewski odczytał pismo kandydatów do XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

Pismo skierowane jest do Burmistrza Sandomierza i Rady Miasta Sandomierza, dotyczy: 

utworzenia skweru imienia Wacława Króla na terenie wypoczynkowym obok Placu 3-go 

Maja. 

W dyskusji radni stwierdzili między innymi: 

- wniosek dotyczy dwóch odrębnych działań, utworzenia skweru i nadanie mu nazwy, 

- należy zwrócić uwagę, że Plac 3-go Maja został już zaprojektowany i będzie przebudowany 

w najbliższym okresie, 

- uzasadnienie podane we wniosku jest zbyt ogólne: cyt. „Główną podstawą naszego 

uzasadnienia jest to że w/w bohater był sandomierzaninem, a wyniki ankiety 

przeprowadzonej wśród mieszkańców nie wykazują znajomości zasług Wacława Króla”. 



W dyskusji Radny Robert Kurosz powiedział, że jest wielu zasłużonych żołnierzy - 

sandomierzan, jak np. Władysław Baran, którzy powinni być również wzięci pod uwagę przy 

nadawaniu imion ulicom czy placom w Sandomierzu. 

Przewodniczący obrad zapoznał radnych z pismem mieszkanki Sandomierza , która pisze: cyt. 

„W związku z artykułem w Echu Dnia i złożeniem wniosku w sprawie nazwy ronda w 

Sandomierzu im. Kruka; Antoniego Witkowskiego, składam protest (…)’ 

Komisja Praworządności nie zajęła stanowiska w powyższych sprawach. 

Ad. 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie wspólne 

Komisji. 

 

   Piotr Majewski                                                                              Mariola Stępień 

 

Przewodniczący Komisji     Przewodnicząca Komisji Opieki społecznej 

    Praworządności                                                                Ochrony Rodziny i Zdrowia 
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