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Protokół Nr 29/4/2017 

Komisja Praworządności – 23 marca 2017 rok 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Sylwester Łatka. 
 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 zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

4. Zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

5. Informacja o zabezpieczeniu miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

6. Rozpatrzenie wniosku Pana Stanisława Baski w sprawie zmiany nazwy ul. 

Koćmierzów na „Koćmierzowską”. 

7. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 

Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Komisja zapoznała się z treścią uchwały Nr XXII/231/2016.  

Uzasadnienie do projektowanych zmian przedstawiła Pani Alicja Skocka-Kluczka – Inspektor 

w Wydziale Spraw Obywatelskich UM w Sandomierzu.  

Poprosiła radnych o naniesienie poprawek do projektu przedłożonego w materiałach na 

sesję. Członkowie komisji otrzymali II wersję projektu z naniesionymi poprawkami: 

- przeredagowanie § 1 projektu poprzez utworzenie ustępów 1 i 2. 

- w ust. 2 projektu dodaje się sformułowanie: „niniejszej uchwały oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 i 6 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Piotr Majewski poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu z wniesionymi 

poprawkami. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”  – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie przywrócenia 

działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

Radni nie wnieśli uwag do treści oświadczenia. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Informacja o zabezpieczeniu miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

Komisja zapoznała się z informacją złożoną przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu z dnia 16.03.2017 r. – Załącznik Nr 1 

do protokołu. 

Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Pana Jacka Kuligę - Inspektora 

Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej UM w Sandomierzu – Załącznik Nr 2 do 

protokołu. 

Radny Andrzej Bolewski przedstawił treść interpelacji złożonej do Burmistrza Sandomierza w 

sprawie konieczności podjęcia zdecydowanych kroków i doprowadzenia do zrealizowania 

niezbędnych przedsięwzięć zabezpieczających miasto przed powodzią, do których należą, 

roboty rewitalizujące zarówno ciek „Atramentówka” jak i budowę przepompowni. 

W dalszej części spotkania omówiono temat funkcjonowania monitoringu miejskiego. 

 

Komisja przyjęła wnioseki: 

„Komisja Praworządności zwraca się z prośbą do Burmistrza o podjęcie działań zmierzających 

do opracowywania dokumentacji na wykonanie monitoringu miejskiego” 

Pan Piotr Majewski zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

„Komisja Praworządności  wnioskuje do Burmistrza Sandomierza o podjęcie czynności 

formalno-prawnych w celu wymuszenia na właścicielach urządzeń wodnych położonych na 

terenie międzywala, wykonania koniecznych prac remontowo – budowlanych 

usprawniających działanie tych urządzeń”. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Ad. 6 

Rozpatrzenie wniosku Pana S. B.*) w sprawie zmiany nazwy ul. Koćmierzów na 

„Koćmierzowską”. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 

W dyskusji zwrócono uwagę: 

- na potrzebę przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Koćmierzów, będącymi 

stroną w sprawie, 

- jakie są koszty wprowadzenia zmiany nazwy ulicy, 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydiału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

poinformowała, że ul. Koćmierzów zamieszkuje ok. 131 osób w 48 posesjach. Wymiana 
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dowodów osobistych i praw jazdy u 1/3 mieszkańców pociągnie za sobą koszt w wysokości 

ok. 7 tys. zł 

Po dyskusji Przewodniczący komisji stwierdził, że Radni nie widzą potrzeby dokonania zmiany 

nazwy ul. Koćmierzów – funkcjonującej od wielu lat.  

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Radna Agnieszkę Frańczak-Szczepanek – 

Załącznik Nr 3 do protokołu. Zdaniem Radnej zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi niektórym 

radnym na Ich niekulturalne zachowanie. Prosi o wyjaśnienie „do czego jest Biuro Rady i 

komu ono służy”  

Radni omówili treść pisma. Komisja nie zajęła stanowiska. 

Ad. 8, 9 

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

 

 

     Piotr Majewski 

   Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2016.1764), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


