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Protokół Nr 15/3//2020 
Komisja Praworządności 

z dnia 15 czerwca 2020 roku, godz. 13.00  
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel - Przewodniczący Komisji 
Praworządności 
Obecni, jak w załączonych listach obecności. 
Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek 
Zaproszeni: 
Pan Jarosław Szczerowoda- Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                 
w Sandomierzu (czyt.: NK). 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.  
Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 
  
Przewodniczący Komisji Praworządności odczytał porządek obrad.  

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych                
w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.   

4. Uwagi do Raportu o stanie Gminy za 2019 rok.  
5.  Sprawy różne, wnioski komisji. 
8.   Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie. 
Porządek obrad komisji został przyjęty.  
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
 

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź obecnego na posiedzeniu Pana 
Jarosława Szczerowodę w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały.  

Inspektor Wydziału NK przedstawił nowe brzmienie cennika opłat za parkowanie 
pojazdów w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. Dotychczasowo treść 
pkt. 15 (zerowa stawka opłaty) „Parkowanie pojazdu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 
po oddaniu minimum 15 litrów krwi, zaopatrzonego w stosowną kartę wydana przez PCK  
w Sandomierzu” zastępuje się : 
„Parkowanie pojazdu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi posiadającego odznaczenie 
pierwszego stopnia zaopatrzonego w stosowną kartę wydaną przez PCK w Sandomierzu”.  

Radny Marek Chruściel zapytał jakie zmiany nastąpiły w Regulaminie strefy płatnego 
parkowania  w Sandomierzu? 

Pan Szczerowoda odpowiedział, że wprowadzono m.in. zmianę dot. zasłużonych 
krwiodawców zapisaną w § 6 ust. 6. Dokonana została korekta § 12 ust. 5 i 6 gdzie zmieniony 
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został termin wnoszenia opłaty dodatkowej liczony od daty wystawienia zawiadomienia - 
wezwania z 7 dni na 14 dni oraz skreślony został § 13  i § 14 Regulaminu.  
Zmiany te zostały podyktowane wyrokiem znak: II SA/Ke 969/19 Wojewódzkiego Sądu 
Apelacyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r., którego odpis doręczono dnia 4 czerwca 
2020 r.  

Radny Marek Chruściel zapytał dlaczego Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu 
wniosła skargę do Wojewody Świętokrzyskiego? 

Pan Jarosław Szczerowoda odpowiedział, że wcześniej była pobierana opłata za 
parkowanie również w soboty. Na podstawie dyskusji, czy sobota jest dniem roboczym czy 
wolnym od pracy oraz na podstawie kilku wyroków sądowych z całej Polski, Prokuratura 
Rejonowa w Sandomierzu zażądała regulacji prawnych i określenia zasad płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 

Przewodniczący komisji odczytał pismo mieszkanki Sandomierza - Pani M.P.*), która 
zwróciła się z prośbą o „rozdzielenie limitu oddanej krwi ze względu na płeć: mężczyzna 15 
litrów, kobieta 10 litrów krwi, w stosowanej karcie wydawanej przez Polski Czerwony Krzyż  
w Sandomierzu”. 
Stwierdził, że pokłosiem ww. pisma jest przygotowany  projekt uchwały. 

Pan Jarosław Szczerowoda oznajmił, że projekt uchwały był przygotowany wcześniej, 
ale Burmistrz zdecydował się go zdjąć z porządku obrad na jednej z poprzednich sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 

Dodał, że po uzgodnieniach Urzędu Miejskiego z Polskim Czerwonym Krzyżem 
ustalono wspólnie, że zerowa stawka opłaty za parking na terenie Sandomierza będzie 
przysługiwać tylko krwiodawcom posiadającym odznaczenia I stopnia zaopatrzonego w 
stosowną kartę wydaną przez PCK w Sandomierzu.  

Radny Marcin Świerkula zapytał, czy zmieniając uchwałę podniesiemy lub 
zmniejszymy normę oddawanej  krwi ? 
Inspektor NK odpowiedział, że podniesiemy limit oddawanej krwi tylko względem mężczyzn. 

Radny dopytał czy jest przygotowane zestawienie dot. statystyki ilości osób 
posiadających odznaczenie Honorowego Dawcy Krwi I i II stopnia? 

Pan Marek Chruściel oznajmił, że komisja zawnioskuje o udostępnienie informacji  
w powyższym temacie.  

Radny Piotr Chojnacki zaproponował, aby zwolnienie z opłaty parkingowej  
przysługiwało kobietom, które mają II stopień odznaczenia Honorowego Dawcy Krwi,  
a w przypadku mężczyzn w I stopniu.  

Przewodniczący Komisji Praworządności oświadczył, że na obecnym posiedzeniu               
ww. komisja nie zaopiniuje projektu uchwały, ponieważ najpierw musi zapoznać się  
z dostarczonymi informacjami dot. ilości osób posiadającymi  odznaczenia I i II stopnia 
Honorowego Dawcy Krwi.  

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Praworządności z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług które odbędzie się w dniu 22 czerwca (poniedziałek) br. zostaną 
przedstawione Państwu radnym wszystkie potrzebne dane.   
 
Ad. 4  

Uwagi do Raportu o stanie Gminy za 2019 rok. 
Brak uwag. 
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Ad.5  
Sprawy różne, wnioski komisji. 

 
Przewodniczący Komisji udzielił głosu radnemu Piotrowi Chojnackiemu, który zgłosił 

problem zalania posesji mieszkańca zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Marynarskiej                     
i Kotwicznej w Sandomierzu. Zauważył, że zbierająca się woda deszczowa nie ma gdzie 
odpłynąć, ponieważ brak odpowiedniej kanalizacji burzowej i chłonnej studni.  
Radny sformułował wniosek: 

1. Prośba o wykonanie przez Gminę odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Marynarskiej                    
i Kotwicznej w Sandomierzu, ponieważ woda deszczowa zalewa posesje 
mieszkańców. 

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie 
Radny Marek Chruściel poddał pod głosowanie kolejny wniosek o treści, jak niżej: 

2. Prośba o przygotowanie statystyki dot. ilości osób mających w posiadaniu kartę 
zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I i II stopnia wydaną przez Polski Czerwony 
Krzyż w Sandomierzu.  

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad.6  

Zamknięcie obrad. 
 
Pan Marek Chruściel podziękował  wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 

 
 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 
 
      *) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


