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Protokół Nr 9/7/2015 

Komisja Praworządności – 15 lipca 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w złączonej 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 zasięgnięcia  od komendanta 

wojewódzkiego Policji   informacji o kandydatach na ławników.   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  

głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia  od komendanta wojewódzkiego 

Policji   informacji o kandydatach na ławników.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Sprawy różne, wnioski Komisji. 

Radny Wojciech Czerwiec zawnioskował o umieszczenie na stole konferencyjnym podczas 

obrad sesji wizytówek z nazwiskami radnych. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego wniosku. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie wniosek został przyjęty. 
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Radny Andrzej Juda zawnioskował o uporządkowanie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: 

Podwale Górne, Zamkowa, Katedralna, Staromiejska oraz oznakowanie przejść dla pieszych 

w tym miejscu. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego wniosku. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie wniosek został przyjęty. 

 

Radna Wiesława Sabat zawnioskowała o odpowiednie oznakowanie budynków na Starówce 

od strony podwórek. Pogotowie i inne służby techniczne mają trudności z odszukiwaniem 

adresów. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego wniosku. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie wniosek został przyjęty. 

 

Radny Tomasz Frańczak poprosił o interwencję Komisji w sprawie uwag zgłaszanych przez 

Panią R. P-K*) dotyczących nagminnego blokowania - przez jednego z mieszkańców - wjazdu 

na podwórko kamienicy przy ul. Opatowskiej 17. 

Obecna na posiedzeniu Pani R.P-K*) powiedziała, że od lat stara się o uregulowanie tej 

sprawy i zdyscyplinowanie uciążliwego sąsiada, który złośliwie blokuje wjazd na podwórko 

„staje przed wejściem do kamienicy i blokuje ruch”. Podkreśliła, że jest to szczególnie 

uciążliwe dla niej ponieważ mąż jest niepełnosprawny i korzysta z wózka inwalidzkiego. 

Poprosiła o oznakowanie tego miejsca tak, aby nie można było tam zostawiać pojazdów.  

Radna Wiesława Sabat – poinformowała, że spotka się w tej sprawie z Burmistrzem 

ponieważ podobne sytuacje zdarzają na innych podwórkach na Starówce. 

Pani R.P-K*) zapytała „czy jest to prawidłowe, że na tablicy pamiątkowej ufundowanej przez 

miasto widnieje nazwisko fundatora – Marek Bronkowski” mówczyni poprosiła „o skuteczne 

zajęcie się sprawą zasiedzenia kamienicy przy ul. Opatowskiej 3”. 

Radna Wiesława Sabat złożyła wniosek formalny, aby Burmistrz udzielił komisji odpowiedzi – 

kto z ramienia Urzędu Miasta zajmuje się od strony prawnej sprawą odzyskania przez miasto 

tej kamienicy. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie tego wniosku w głosowaniu i zapytał kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Radny Wojciech Czerwiec złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad Komisji o punkt: 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno–wypoczynkowej 

Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Pan Wojciech Czerwiec odczytał treść projektu uchwały. Podkreślił, że § 2: data opracowania 

projektu zagospodarowania Pl. 3-go Maja to dzień 30.09.2015 r. natomiast § 3 wskazuje datę 

31.12.2015 r. jako datę wygaszenia dotychczasowej działalności handlowej. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że koncepcja zagospodarowania placu – zgodnie  

z deklaracjami Burmistrza -  miała być opracowana bezpłatnie przez studentów uczelni 

technicznych i wyłoniona na drodze konkursu. 
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Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Przewodniczący komisji poprosił o wyrażenie opinii w głosowaniu. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. (radny Tomasz Frańczak był 

nieobecny podczas głosowania). 

  

Ad. 6 

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

 

 

      Piotr Majewski 

    Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt  

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 

 


