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Protokół Nr 20/7/2016 

Komisja Praworządności – 25 sierpnia 2016 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza Panu dr. Januszowi Kamockiemu.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza Panu prof. Adamowi  Myjakowi.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza  Panu prof. Andrzejowi  Schinzlowi. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza  oraz zatwierdzenia jej składu  osobowego. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 

8. Pisma skierowane do Komisji. 

9. Sprawy różne, wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3-5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 

Panu dr. Januszowi Kamockiemu.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały, które przedstawił Pan Dariusz Socha – 

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Pani Wiesława Sabat złożyła wniosek formalny o nie wydawanie opinii o projektach uchwał w sprawie 

nadania tytułów honorowego obywatela miasta, uzasadniając, że komisja jest nieliczna i w niepełnym 

składzie.  

Pan Piotr Majewski poddał pod głosowanie wniosek radnej W. Sabat. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Komisja Praworządności  na dzisiejszym 

posiedzeniu nie wyda opinii w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza. 

Poprosił Pana Dariusza Sochę o zapoznanie radnych z życiorysami zaproponowanych honorowych 

obywateli miasta: Pana Adama Myjaka i Pana Andrzeja Schinzla.  

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza  

oraz zatwierdzenia jej składu  osobowego. 
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Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza poinformowała, że na początku tego roku radny  

A. Bolewski zawnioskował o opracowywanie wzoru sztandaru miejskiego. „W związku  

z przygotowaniami do obchodów 730 rocznicy lokacji Sandomierza przeanalizowano również wzór 

herbu, którym się posługujemy. Okazało się, że nie był on zgłoszony do Komisji Heraldycznej 

działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wystąpiliśmy z takim wnioskiem i okazało się, że nasz herb 

ma wyglądać zupełnie inaczej, będzie przedstawiał białego orła w koronie na czerwonym tle. 

Sandomierz posługiwał się takim herbem już w średniowieczu. W związku z tym konieczne jest 

wprowadzenie zmian w Statucie i powołanie Komisji Statutowej”. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że obchody 730 rocznicy nadania Sandomierzowi praw 

miejskich odbędą się w dniach 7-9 października, będzie to konferencja naukowa i uroczysta sesja 

Rady Miasta. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Piotr Majewski poinformował, że skład komisji zostanie ustalony na sesji, poprosił o głosowanie, 

zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?  

Głosowano: 4 „za” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji 

Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący, że przewodniczącego komisji statutowej zatwierdza rada miasta po 

ukonstytuowaniu się komisji i wyborze przewodniczącego, nastąpi to najprawdopodobniej w czasie 

przerwy na jutrzejszej sesji. 

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

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z pismem Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ds. nadania nowych nazw  ulic  

w mieście Sandomierzu. 

Radni zwrócili wagę, że sprawę nazewnictwa ulic należy potraktować całościowo, ponieważ są inne – 

indywidualne - propozycje mieszkańców, które należy rozważyć. 

Ad. 9 

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

 

 

     Piotr Majewski 

    Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


