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                                                    Protokół nr 23/2/2009 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 23 lutego 2009 roku 
         
 
   

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (Załącznik nr 1). 
 
Ad. 1 
       Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu budŜetu miasta Sandomierza na 2009 rok: 
    Dział 754 – bezpieczeństwo zdrowia, 
    Dział 851 – ochrona zdrowia. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 3 

Komisja Praworządności zapoznała się z pismem znak SK.3014/2/2009 z dnia 
18.02.2009 roku, w którym  Burmistrz Sandomierza informuje, Ŝe w załączeniu przedkłada 
projekt uchwały budŜetowej Rady Miasta Sandomierza z uwzględnieniem zawartych  
w piśmie Pana Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z dnia 06.02.2009 roku 
proponowanych zmian z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliŜszej sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 

Komisja Praworządności  po zapoznaniu się z projektem budŜetu miasta na 2009 rok 
przyjęła w głosowaniu jawnym opinię następującej treści: 
 
                                                            OPINIA  
                                       KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI 

z dnia 23 lutego 2009 r. do projektu uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2009 rok 

 
 Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 2 i §11 ust. 3 Załącznika 
Nr 6 do Statutu miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania komisji stałych Rady Miasta 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287), § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 
XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
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towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza – Komisja po rozpatrzeniu 
przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu budŜetu wydała następującą opinię: 
 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji tj. w działach: 
• 754 bezpieczeństwo publiczne (planowane dochody i wydatki na 2009 rok) -  

5  głosów ,,za”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”, 0 głosów ,,przeciwnych”. 
• 851 ochrona zdrowia (planowane dochody i wydatki na 2009 rok) -   

5 głosów ,,za”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”, 0 głosów ,,przeciwnych”. 
2. Komisja postanawia przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 

 
Ad. 4 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Pan Janusz Chabel - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada  
na wnioski Komisji zawarte w Protokole nr 22/1/2009 z posiedzenia Komisji 
Praworządności w dniu 29 stycznia 2009 r dot. odpowiedzi na zarzuty postawione 
przez Agencje Ochrony Osób i Mienia „Gospodarczyk” odnośnie sposobu wyboru 
oferty na zadanie pn. „Ochrona obiektów MOSiR w Sandomierz”. 

 
• ZaŜalenie Pani Anny S.∗ zam. w Sandomierzu oraz Pana Andrzeja F.∗ zam. w 

Sandomierzu na Postanowienie znak SKO. RD-52/167/9/2009 z dnia 04.02.2009 w 
sprawie dotyczącej likwidacji zakazu ruchu i parkowania  w obrębie Starego Miasta w 
Sandomierzu dla mieszkańców domów przy ulicy Opatowskiej  
i ulicy Sokolnickiego.  

Komisja Praworządności prosi o opinię Radcy prawnego w powyŜszej sprawie. 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- o przedłoŜenie informacji dot. dofinansowania działalności statutowej Komendy Powiatowej    
   Policji w Sandomierzu oraz Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu przez Gminy   
   Powiatu Sandomierskiego, 
- aby wszystkie budynki i budowle w mieście miały numer i nazwę ulicy, 
- o uporządkowanie kultury rolnej, która nie jest prowadzona w Sandomierzu (działki  
   budowlane nieuporządkowane, zarośnięte), 
- aby właściciele posesji oczyszczali chodniki przy swoich posesjach.  
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte przez aklamacje. 
 
 
Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek - Radna Miasta Sandomierza poinformowała członków 
Komisji Praworządności, Ŝe: 
„Zasygnalizowali mi rodzice ze szkoły taką rzecz, Ŝeby się zorientować odnośnie basenu 
krytego i lekcji prowadzonych na basenie, lekcji pływania. PoniewaŜ niektórzy ratownicy  
w godzinach swojej pracy prowadzą płatne dodatkowe godziny nauki pływania. To jest tak 
zupełnie Andrzej, jak jakbym na swojej lekcji w szkole prowadziła prywatną korepetycję”. 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zabrał głos w powyŜszej 
sprawie informując Komisję, Ŝe: 
„Trzeba sprawdzić czy nie ma tak, Ŝe prowadzą lekcję ale, Ŝe za tę lekcję basen pobiera 
pieniądze i wypłaca później część pieniędzy… 
Trzeba bardzo delikatnie sprawdzić bo basen, kryta pływalnia w swoich ofertach jakie ma 
przedstawia równieŜ naukę pływania grupowego i indywidualnego. I nauka pływania 
grupowego ileś tam kosztuje i indywidualnego ileś tam kosztuje”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza zapytał „czy to wpływa do MOSiR-u czy 
do prywatnej kieszenie Pana instruktora”… (woda, ścieki, energia). 
 
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
„JeŜeli jest w ofercie i daje ofertę basen, Ŝe instruktor będzie indywidualnie prowadził naukę 
to ja nie wiem, jak juŜ basen się rozlicza z instruktorem czy np. bieŜące 50% basen, to trzeba 
po prostu sprawdzić bo być moŜe jest to teŜ w godzinach pracy. Być moŜe bo taki instruktor 
jeszcze dodatkowo zarabia dla basenu jakiś tam procent to trzeba po prostu sprawdzić skoro 
jest w ofercie to znaczy, Ŝe basen przewiduje taką moŜliwość tylko jak to jest prowadzone?” 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek Radna Miasta Sandomierza  
„Ja wiem, Ŝe jest coś takiego w ofercie bo np. jak załóŜmy, ja chodziłam na naukę pływania  
to ja pieniądze wpłacałam instruktorowi na pływanie do kasy basenu przez basen i to jest ok.  
Ale słyszałam o takiej sytuacji, Ŝe jest gość w pełni tam siedzi sobie i w czasie tego 
siedzenia... „ 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza zapytał 
„Ale te pieniądze daje do kasy?” 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek Radna Miasta Sandomierza  
„Daje mu gość do ręki.” 
 
Ad. 6 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                                Krzysztof Cieślak 
                                                         Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


