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Protokół Nr 6/4/2015 

Komisja Praworządności - 21 kwietnia 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w złączonej liście obecności. 

 

 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. 

4. Omówienie protokołu zbiorczego sporządzonego po dokonaniu wizji lokalnych stanu 

dróg w okręgach wyborczych Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 w sprawie 

powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Andrzeja Nowińskiego – Inspektora 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

Mówca między innymi powiedział o: 

- pracach prowadzonych przy budowie i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na rzece 

Wiśle i Trześniówce, 

- pracach projektowych z zakresu zabezpieczenia przed powodzią terenów Huty, 

- wzmocnienia wału w rejonie ul. Mostowej, 

- rozbudowie systemu syren alarmowych, 

- unowocześnieniu systemów prognozowania zagrożeń powodzią, 

- budowie wału opaskowego. 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – przybliżył radnym 

między innymi sprawy z zakresu: 

- rozwiązań technicznych stosowanych przy wzmocnieniu wału przy ul. Mostowej, 

- projektu budowy ul. Zarzekowice, 

- koncepcji budowy bramy zamykającej stary port. 
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W dyskusji radni omówili koncepcję podziału terenu na podstawie zlewni rzek. 

 

Ad. 4 

Omówienie protokołu zbiorczego sporządzonego po dokonaniu wizji lokalnych stanu dróg w 

okręgach wyborczych Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentów. 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

poinformowała, że członkowie tej komisji wnieśli wiele uwag do protokołu zbiorczego  

w związku z tym Komisja poprosiła Pana Zenona Smuniewskiego – Naczelnika Wydziału 

Nadzoru Komunalnego – o jego uzupełnienie. 

Pan Grzegorz Cież poinformował, że uwagi zawarte w protokole zbiorczym dokonanych 

przeglądów dotyczą różnych zakresów robót. W związku z tym należy dokonać podziału 

zadań na te, które muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności.  Logiczny wydaje się 

podział prac na: 

- remonty cząstkowe, w zakres których wchodzą proste prace porządkowe, np. uzupełnianie 

ubytków w jezdni, 

-  prace budowlane, 

-  prace porządkujące organizację ruchu drogowego. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem projektu uchwały. Zwrócono uwagę, że nadanie nazwy 

dotyczy drogi powiatowej, czy w związku z tym nie ma konieczności uzyskania zgody 

zarządcy drogi. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu, zapytał kto jest za? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 w sprawie powołania 

komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 

Przewodniczący komisji przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu, zapytał kto jest za? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Sprawy różne: 

Pan Adam Piskor – Strażnik Straży Miejskiej w Sandomierzu – poinformował o pracy 

Jednostki. Podkreślił, że wprowadzona przez Burmistrza modyfikacja pracy strażników ma 

przyczynić się do utrzymania miasta w czystości i porządku. Teren miasta podzielono na  
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6 rewirów. Funkcjonariusze są odpowiedzialni za swój teren, mają bezpośredni kontakt ze 

służbami miejskimi, co pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby . 

Mówca wskazał na potrzebę zakupienia na stan Straży Miejskiej alko-testu. Do tej pory Straż 

korzysta ze sprzętu Policji, co bardzo utrudnia pracę.  

Komisja zapoznała się z pismem Związku Miast Polskich dotyczącym zgłaszania 

przedstawicieli do komisji problemowych Związku. 

Komisja zapoznała się z pismem II LO w Sandomierzu – wniosek o nadanie nazwy stadionowi 

sportowemu imienia Piotra Nurowskiego. 

 

Ad. 8 

WNIOSKI: 

Komisja Praworządności wnioskuje o rozważenie możliwości zakupu alko-testu dla Straży 

Miejskiej. 

W związku z inicjatywą uchwałodawczą Radnego Roberta Kurosza - projektem uchwały   

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, Komisja Praworządności 

prosi Burmistrza o przedstawienie swojego stanowiska w tym przedmiocie.  

Komisja zwraca się z prośbą o opracowanie procedury nadawania nazw ulicom  

w Sandomierzu. 

 

Ad. 9 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji 

 

                            Piotr Majewski  

                      Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


