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Protokół Nr 17/4/2016 

Komisja Praworządności – 30 marca 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. Informacja o zabezpieczeniu miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

4. Ustalenie terminu wizji lokalnej – weryfikacja oznakowania dróg. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Pan Andrzej Nowiński – Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony cywilnej przedstawił 

Komisji szczegółowe informacje o wykonanych inwestycjach zabezpieczających Sandomierz przed 

powodzią. Podkreślił, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. W tym roku będzie 

wykonany remont kanału „Atamentówka” 

Mówca zasygnalizował problem braku zabezpieczeń powodziowych na Wiśle po stronie 

województwa podkarpackiego  „w związku z tym, że woda nie zna granic, nasze zabezpieczenia nic 

nie dadzą jeśli po stronie naszych sąsiadów nie będzie odpowiednich wałów (…) ” 

Pan Jacek Kuliga – Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej poinformował  

o przygotowaniach miasta do Światowych Dni Młodzieży. 

„W dniu 23.07.2016 roku na terenie miasta Sandomierz zgodnie z planem  Światowych Dni 

Młodzieży „Kraków 2016”, odbędzie się spotkanie pielgrzymów w ramach  „Dnia Wspólnoty”,  

w którym według szacunkowych danych udział weźmie około 10 tys. młodzieży z Polski i innych 

krajów. Głównym organizatorem uroczystości jest Diecezja Sandomierska. Urząd Miejski  

w Sandomierzu jako współorganizator realizuje część przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem 

logistycznym tej imprezy. Szczególny nacisk położono na zapewnienie właściwego poziomu 

bezpieczeństwa uczestników. Prowadzone są wspólne uzgodnienia pomiędzy UM Sandomierz, KPP, 

KPPSP oraz PCK, mające na celu właściwą realizację przedsięwzięcia. Ze względu na skalę tej imprezy 

zwrócimy się do wojska z prośbą o pomoc w organizacji niektórych  elementów uroczystości”. 

Ad 4 

Komisja omówiła zasadność przeprowadzenia wizji lokalnej infrastruktury drogowej i oznakowania 

dróg po sezonie zimowym. Radni zgodnie uznali, że wyznaczone do tego zadania służby miejskie na 

bieżąco monitorują miasto. 
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Wypracowano wniosek: 

Komisja Praworządności nie widzi potrzeby dokonania pozimowej wizji lokalnej miasta. Wszyscy 

Radni mają możliwość złożenia swoich uwag do Burmistrza  w ramach interpelacji, w każdej sprawie 

dotyczącej miasta. 

Powyższy wniosek przyjęto jednomyślnie. 

 

Ad. 5,6 

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

 

       Piotr Majewski 

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


