
Protokół Nr 17/1/2012 
z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 26 stycznia 2012 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 i otworzył 
posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za 2011 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej za 2011 rok. 
5.  Informacja w sprawie: 
-  wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały   
 w  sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej – Zakładu Komunalnego. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.  
6.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Praworządności za 2011 rok. 
7.  Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
8.  Zamknięcie obrad. 
PowyŜszy projekt przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3  
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji poprosił obecnego na posiedzeniu Pana 
Arkadiusza Strugałę o  przedstawienie sprawozdania z działalności StraŜy Miejskiej za 
2011 rok. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy dokument. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedłoŜonego sprawozdania z działalności 
SORH S.A. za 2011 r. 
 
Ad. 5   
Komisja zapoznała się wnioskami złoŜonymi przez mieszkańców: 
-  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały   
 w  sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej – Zakładu Komunalnego. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 
Ad. 6  
Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok. 
Członkowie Komisji bez uwag przyjęli informację 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie pozytywnie. 



Ad. 7 
Komisja zapoznała się z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach 
znak: DKC-732-1/12 z dnia 02.01.2012r. w sprawie dokonania nowego podziału gminy 
na okręgi wyborcze w wyborach na kadencję 2014-2018. 
 
Ad. 8 

 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
 
 
      Piotr Majewski 
    Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 
 
 
 
 


