
 1 

Protokół Nr 28/3/2010 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 13 lipca 2010r. 
 
 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Krzysztof Cieślak stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Komisja przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Praworządności w sprawie: 
 - nadania nazwy dla ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i OŜarowskiej, 
 - nadania nazwy mostom na Wiśle, 
 - nadania nazwy stadionu. 
3. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
4. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 2 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym: 

• pismo Radnych: Marcelego Czerwińskiego, Jacka Dybusa, Janusza Sochackiego w 
sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic Mickiewicza i OŜarowska -  „Ofiar 
Katynia”, 

• pismo Pana Jerzego Mielczarka w sprawie nadania imion dla istniejącego i 
nowobudowanego mostu na Wiśle – „Lecha i Marii Kaczyńskich”, 

• prośbę Pani Marii Śliwi ńskiej o nadanie nazwy dla nowobudowanego mostu „Most 
im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP” i dla istniejącego nazwy „Most im. Marii 
Kaczyńskiej”, 

• pismo Pana Andrzeja Józefa Sochy dotyczące nadania miejskiemu stadionowi w 
Sandomierzu imienia – „Piotra Nurowskiego”,  

 
 Członkowie Komisji Praworządności  jednogłośnie poparli propozycje Radnych i 
mieszkańców Sandomierza  występujących z inicjatywą upamiętnienia tragicznego wypadku 
z dnia 10 kwietnia 2010r. W związku z tym Przewodniczący Komisji Praworządności wystąpi 
do Burmistrza Sandomierza o przygotowanie stosownych projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 3 
 Pan Krzysztof Cieślak przedstawił członkom Komisji pismo Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu  w sprawie dofinansowania jednostki kwotą 50 
tys. zł z przeznaczeniem na odtworzenie majątku zniszczonego, zuŜytego i uszkodzonego 
podczas akcji powodziowej. 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek KPPSP. 
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Ad. 4 
 Komisja Praworządności wnioskuje do Burmistrza Sandomierza o przygotowanie na 
najbliŜszą sesję Rady Miasta Sandomierza następujących projektów uchwał w sprawie : 

• nadania nazwy „Ofiar Katynia „ dla ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i OŜarowska, 
• nadania imienia „Marii i Lecha Kaczyńskich” mostom na Wiśle, 
• nadania imienia „Piotra Nurowskiego” sandomierskiemu stadionowi, 
• dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla KPSP w Sandomierzu. 

 
 
Ad. 5 
 Pan Krzysztof Cieślak Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
 
      Krzysztof Cieślak 
 
     Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała; 
Renata Tkacz 


