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Protokół Nr 2/1/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

z dnia 4 stycznia 2011 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1  
Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności obrady Komisji są prawomocne  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011r. 
4. Analiza projektu budŜetu miasta w dziale 754. 
5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 
Ad. 3 
Pan Piotr Majewski przedstawił obecnym projekt planu pracy Komisji na 2011 rok. 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący plan pracy na 2011 rok: 
 

1. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 rok – styczeń 
2. Informacja na temat przebiegu akcji „Zima” - marzec 
3. Spotkanie z przedstawicielami KPP w Sandomierzu, StraŜy Miejskiej oraz KPPSP  

w Sandomierzu – luty. 
4. Informacja na temat funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt – marzec. 
5. Ocena stanu i oznakowania dróg, weryfikacja miejsc niebezpiecznych – kwiecień 
6. Ocena stanu sanitarnego miasta (czystość, wywóz śmieci) – maj. 
7. Stan przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy   

- czerwiec. 
8. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Profilaktyki UzaleŜnień 

(wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia). 
9. Ocena przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego – bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieŜy – sierpień. 
10. Ocena działalności StraŜy Miejskiej  - wrzesień 
11. Analiza sprawozdania z wykonanie budŜetu miasta za I półrocze 2011r. – wrzesień. 
12. Przygotowanie do akcji „Zima” – październik 
13. Ocena realizacji wniosków Komisji  - listopad 
14. Analiza projektu budŜetu miasta na 2012r. – grudzień 
15. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta. 
16. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji. 

Ad. 4 
 Przewodniczący obrad poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o przedstawienie projektu budŜetu miasta na 2011 rok  
w dziale 754. 
 Po wysłuchaniu informacji Skarbnika Miasta Radni dyskutowali: 
 Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
zasygnalizował potrzebę konkretnego sprecyzowania,  jakimi środkami dysponuje miasto, by 
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usunąć zniszczenia po powodzi. Mówca poinformował takŜe, Ŝe urządzenia hydrotechniczne 
są w bardzo złym stanie, a wszystkie śluzy są pootwierane i nieczynne. Postuluje, by Komisja 
Praworządności zajęła się dokładnie sprawą zabezpieczenia miasta przed zagroŜeniem 
powodziowy. Faktem jest, Ŝe w momencie zagroŜenia miasto nie dysponowało odpowiednią 
ilością worków i innego sprzętu potrzebnego do ratowania prawobrzeŜnego Sandomierza. 
 Pan Maciej Skorupa zwrócił uwagę na potrzebę zmagazynowania niezbędnego sprzętu 
i materiałów do obrony miasta przed powodzią. Następną waŜną sprawą jest zainstalowanie 
nowoczesnego monitoringu w mieście. 
 Pan Zbigniew Rusak zapytał, czy jest to racjonalne by utrzymywać przestarzały 
monitoring za tak wysoką kwotę. Czy nie lepiej te środki przeznaczyć na zakup 
nowoczesnego sprzętu. 
 Pan Mirosław Czaja zasugerował by Komisja zapoznała się z kosztami zainstalowania 
nowoczesnego monitoringu. 
 
KOMISJA SPRECYZOWAŁA WNIOSEK DO PROJEKTU BUDśETU NA 2011 ROK W 

DZIALE  754 
Środki w kwocie 120.000 zł  z wyłączeniem kwoty na dzierŜawę łączy przeznaczyć na 
zakup i instalację nowoczesnego monitoringu w mieście. 
Głosowano:  6 „za” – jednogłośnie. 
 W związku z brakiem informacji w sprawie zaopatrzenia magazynów obrony cywilnej 
Komisja postanowiła, by ten temat był przedmiotem następnego posiedzenia. 
Ad.5 
 Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym pismo Komendanta StraŜy Miejskiej w 
Sandomierzu znak: SM 5231-6/96/10 w sprawie nadzorowania terenu Szkoły Podstawowej 
Nr 4 . Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma. 
Ad. 6 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad  i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
 
       Piotr Majewski 
     Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


