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Protokół Nr 42/8/2014 

z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 5 listopada 2014 r. 

 

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 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2014 roku. 

4. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Pan Piotr Majewski przedstawił Sprawozdanie z  pracy Komisji  Praworządności w 2014 roku. 

„Komisja przyjęła informację o działaniach miasta związanych z profilaktyką alkoholową, 

realizowanych w 2013 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz placówki oświatowe. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2013 roku. Obszernych 

wyjaśnień udzielił obecny na posiedzeniu Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży 

Miejskiej w Sandomierzu. 

Ponadto opiniowano projekty uchwał: 

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sandomierzu, 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok, 

- w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 

- w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z informacją o stanie dróg miejskich oraz prowadzonej akcji zima. 

Przyjęła informację o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu w 2013 r. 

Zapoznała się z nowymi przepisami dotyczącymi wyborów samorządowych w 2014 roku  

i podziału miasta na okręgi wyborcze. 

Komisja wystąpiła z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w 

Samborcu o jak najszybsze wykonanie remontu ul. Rokitek.  

Komisja odbyła posiedzenie poświęcone bezpieczeństwu miasta.  

Przyjęto Informację: 

- ZKOC na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami, którą 

przedstawił Pan Andrzej Nowiński, 

- Straży Miejskiej w Sandomierzu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 

Sandomierza, którą przedstawił Pan Arkadiusz Strugała. 
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Komisja opiniowała projekty uchwał: 

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców,  

- w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Komisja dokonała oceny stanu oznakowania dróg, przekazała uwagi Wydziałowi Nadzoru 

Komunalnego. 

Wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia dokonano oceny 

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji dokonano oceny funkcjonowania 

monitoringu miejskiego i wypracowano konstruktywne wnioski”. 

Członkowie Komisji bez uwag przyjęli powyższe sprawozdanie. 

 

Ad. 4 

Pan Piotr Majewski podziękował członkom Komisji za dobrą współpracę, stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

      Piotr Majewski 

         Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz  

 

 

 


