
Protokół Nr 38/3/2018 

z posiedzenia Komisji Praworządności  

w dniu 17 maja 2018 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Juda. 

 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. Zapoznanie się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie 

Sandomierza. 

4. Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi 

zagrożeniami. 

5. Informacja na temat tworzenia nowego monitoringu miejskiego. 

6. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Zapoznanie się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie Sandomierza. 

Koncepcje zmian w organizacji ruchu przedstawił Pan Sławomir Kobylarz – Inspektor  

w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. Komisja nie wniosła uwag do planowanych zmian. 

Ad. 4 

Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

Komisja wysłuchała informacji Pana Andrzeja Nowińskiego – Inspektora ZKOC – na temat 

zmian związanych z wprowadzeniem nowego prawa wodnego. Ochrona przed powodzią, to 

najważniejsze zadanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako głównego 

podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w naszym kraju. Połączyły one 

rozproszone wcześniej kompetencje m.in. z zakresu ochrony przed powodzią. Dzięki temu 

wdrożono pierwsze usprawnienia. Powstał jeden alertowy e-mail na wypadek powodzi - 

centrum.operacyjne@wody.gov.pl.  

Regionalne zarządy gospodarki wodnej w Wodach Polskich prowadzą bieżący monitoring 

sytuacji hydrologicznej oraz urządzeń hydrotechnicznych na swoich obszarach działania. 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w oparciu o dane ze wszystkich regionów wodnych oraz 

materiały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotowuje codzienne komunikaty 



o sytuacji hydrologicznej w kraju. Zawierają one informacje o pracy głównych zbiorników 

retencyjnych oraz informacje o ogólnej sytuacji na rzekach. 

Komunikaty te są przekazywane służbom kryzysowym na szczeblu regionalnym przez 

regionalne zarządy gospodarki wodnej, natomiast informacja zbiorcza z całego obszaru kraju 

kierowana jest m.in. do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży 

Pożarnej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Codzienny zbiorczy 

raport jest publikowany na stronie głównej Wód Polskich (www.wody.gov.pl). 

W Wodach Polskich na poziomie krajowego zarządu i regionalnych zarządów działają centra 

operacyjne. Numery telefonów i adresy mailowe do nich można znaleźć m.in. na prowadzonej 

przez Wody Polskie stronie powodz.gov.pl. 

Wody Polskie to 11 regionalnych zarządów, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych, 

które dysponują realną i efektywną władzą wodną, mają decydujące zdanie w zakresie: 

• kierunków inwestowania i modernizacji urządzeń hydrotechnicznych, 

• zakresu robót utrzymaniowych realizowanych na ciekach i urządzeniach wodnych, 

• zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód, 

• minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zarządzania zasobami 

wodnymi. 

Ad. 5   

Informacja na temat tworzenia nowego monitoringu miejskiego. 

Pan Piotr Maszczak – Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym przedstawił stan prac 

związanych z planowanym rozmieszczeniem nowego monitoringu miejskiego. 

Centrum obsługi monitoringu będzie się mieścić w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Radni omówili planowaną lokalizację kamer. 

Ad. 6 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: 

IR.V.1411.1.2018. z dnia 11 maja 2018 r. zawierającego skargę Pani Z.W.*) dot. łamania 

przepisów ruchu drogowego przez meleksy poruszające się po płycie Rynku w Sandomierzu 

ustaliła, że zwróci się z prośbą do Burmistrza o udzielenie wyjaśnień czy w związku  

z prowadzoną w/w działalnością gospodarczą: 

- składano do Urzędu Miejskiego skargi związane z nieprzestrzeganiem zasad ruchu 

drogowego przez te pojazdy,  

- czy prowadzone są kontrole pod tym kątem, 

- czy udzielano napomnień lub nałożono mandaty za nieprzestrzeganie zasad ruchu 

drogowego, 

- czy istnieje możliwość wstrzymania wydawania zezwoleń na prowadzenie tej 

działalności lub ich cofnięcie, 



- czy miasto podejmuje działania w kierunku zmiany lokalizacji miejsca parkowania 

meleksów? 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za”. 

Ad. 7, 8 

W związku z brakiem głosów w sprawach różnych, Przewodniczący stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

    Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

Protokolant: R. Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 

 


