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                                                  Protokół nr 9/9/2007 
                                       z posiedzenia Komisji Praworządności,  
                                            w dniu 21 maja 2007 roku  
 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący 
Komisji Praworządności. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
 
Ad. 1 
            Przewodniczący Komisji Praworządności Pan Andrzej Bolewski na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: 4 głosy „za”.  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  
      za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
      w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 
b) w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim   
      zlokalizowanym na placu 3 Maja w Sandomierzu, 
c) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach  
     przy ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”, 
d) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach  
    przy  ul. Mickiewicza 55 A – Firma „Club Fair Play” Sp. z o.o z siedzibą  
    w Opolu. 
e) w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomnik przyrody czterech drzew  
    topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad.  
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Ad. 3 
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
na terenie Sandomierza, 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
 
Wniosek Komisji 
 Komisja Praworządności po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem 
uchwały proponuje wrócić do pierwotnej wersji projektu uchwały (przedłoŜonej 
na VII sesji w dniu 25 kwietnia 2007 roku), w którym § 1 brzmiał: 
„Po zaopiniowaniu przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach 
ustala się strefy płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się 
znacznym deficytem miejsc postojowych. 
1) strefa ul. śydowskiej: na odcinku od ul. Bartolona do wjazdu na  
ul. Opatowską z wyłączeniem zatoki naprzeciw Urzędu Skarbowego oraz 
terenów wewnątrz podwórkowych oraz terenów przyległych do budynku 
śydowska 6”.  
Komisja wnioskuje o wprowadzenie stawki zerowej za parkowanie  
na ul. śydowskiej i Opatowskiej dla mieszkańców oraz zatoka parkingowa 
naprzeciw Urzędu Skarbowego – stawka zerowa. 
 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie 4 głosy „za”. 
 
b) 
 
 Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym  
na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 4 głosów „za”.  
 
c) 
 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wydania opinii 
rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Opatowskiej 8 
– Firma „Estrada Polska”. 
 Po dyskusji przewodniczący Komisji Praworządności poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
d) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie wydania 
opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Mickiewicza 
55 A – Firma „Club Fair Play” Sp. z o.o z siedzibą w Opolu wraz  
z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Albina Sękul – Naczelnik 
Wydziału Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
e) 
 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w uznaniu za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej 
rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Daria 
Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof  
Z. Strzeleckiego w Sandomierzu prosi o pomoc w dozorze terenu szkoły. 

• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu 
odpowiada na pismo Pani Krystyny Kobylakiewicz – Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dot. udzielenia 
pomocy w dozorze terenu szkoły. 

• Burmistrz Sandomierza przekazuje Statut Sandomierskiego Klubu 
Sportowego „Wisła”. 

• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na pismo Pani Marleny 
Oleszek – Restauracja „Kasztelanka” ul. Rynek 13/14 dot. braku 
akceptacji dla zmian organizacji ruchu drogowego, które będą 
obowiązywały od 01.05.2007 r. w Rejonie Starego Miasta Sandomierza. 
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Ad. 5 
  
 Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie 
Miejskim w Sandomierzu poinformował członków Komisji Praworządności  
o aktualnym stanie technicznym monitoringu w mieście. 
 
Komisja ustaliła, Ŝe na następne posiedzenie Komisji Praworządności zaprosi: 
Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrz Sandomierza, Pana Mariana Zwierzyka -  
Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu oraz Pana Janusza Myśliwy – 
Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu, celem omówienia tematu dot. 
dalszego funkcjonowania systemu monitoringu w mieście. 
 
Komisja wnioskuje, aby StraŜ Miejska w Sandomierzu pracowała: 
 - całodobowo (trzy zmiany), 
 - nie tylko w dni robocze, ale równieŜ w sobotę i w niedziele. 
 
Ad. 6    
  
 Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                                      
                                                                                 
 
                                                                  Andrzej Bolewski 
                                            Przewodnicząca Komisji Praworządności 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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