
Protokół Nr 40/5/2018 

Komisja Praworządności – 17 września  2018 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Mariola Stępień. 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

Radna Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Statutowej – przedstawiła projekt uchwały  

i omówiła poszczególne zmiany w Statucie opracowane przez Komisję Statutową oraz 

wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Komisja nie wniosła uwag do proponowanych zmian. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z treścią projektu. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowała regulamin nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Przewodniczący Komisji odczytał treść projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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



Ad. 6 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

Przewodniczący obrad poprosił Radnych o uwagi do sprawozdania. 

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o przyjęcie sprawozdania w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad.  7, 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

    Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 
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