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Protokół Nr 7/6/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 16 maja 2011 roku 
 
 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 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o stanie sanitarnym 

miasta. 
4. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
 znak: Or.0005.45.2011.RT z dnia 12.05.2011 roku 
5. Wnioski Komisji. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji wobec braku uwag poprosił o przyjęcie projektu porządku obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Leszka Zbrojkiewicza – 
Dyrektora PSSE w Sandomierzu o przedstawienie danych o stanie sanitarnym miasta. Mówca 
udzielił szczegółowej informacji, podkreślił mi ędzy innymi: 
 - pod względem sanitarnym Sandomierz jest miastem bezpiecznym. ChociaŜ rok 
ubiegły był wyjątkowy to jednak nie stwierdzono wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, 
 - w 2010 roku funkcjonował w Sandomierzu jeden punkt w którym sprzedawano 
dopalacze. W październiku 2010r. punkt został zamknięty. 
 - kontrole prowadzone pod kątem bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych 
wskazują na konieczność wykonania osłon na kaloryferach, 
 - zachodzi konieczność uruchomienia szaletów przy Spichlerzu, 
 - odnotowano niepokojący wzrost pogryzień przez bezpańskie psy. 
Członkowie Komisji w dyskusji analizowali tematy związane z powstaniem w Sandomierzu 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
Ad. 4 
 Pan Piotr Majewski odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
dotyczące rozpatrzenia przez Komisję Praworządności sprawy prowadzenia działalności 
gospodarczej  na mieniu komunalnym gminy przez Radnego Macieja Skorupę.  
Przewodniczący obrad zaproponował, Ŝeby nie omawiać tej sprawy pod nieobecność osoby 
zainteresowanej i zasugerował zwołanie posiedzenia Komisji na dzień 24 maja (wtorek) 2011 
r. godz. 9.00. Posiedzenie to byłoby poświęcone wyłącznie analizie materiałów dotyczących 
Radnego Macieja Skorupy. 
Członkowie Komisji przychylili się do tej propozycji. 
Pan Janusz Sochacki poprosił, aby skutecznie powiadomić Pana Macieja Skorupę o terminie  
i temacie zaplanowanego posiedzenia. 
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Ad. 5 
WNIOSKI KOMISJI 

1. Komisja Praworządności wnioskuje o ustawienie szaletów typu „toy toy” na parkingu 
przy Spichlerzu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
2. komisja uznaje za słuszne utworzenie dla mieszkańców na terenie PGKiM punktu 

odbioru segregowanych śmieci. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

3. Komisja wnioskuje aby na okres jednego kwartału (próbny) wprowadzić ruch 
jednokierunkowy na drodze wzdłuŜ bloku przy ul. śółkiewskiego 9. 

4. Komisja wnioskuje aby ul. Salve Regina była ulicą jednokierunkową. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

5. Komisja wnioskuje by zwiększyć ilość patroli pieszych StraŜy Miejskiej szczególnie 
w rejonie Starego Miasta w dni wolne od pracy oraz w czasie imprez masowych. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie 
6. Komisja wnosi, aby wygospodarować dwa etaty ze StraŜy Miejskiej i wykorzystać je 

do bieŜącej obsługi monitoringu miejskiego. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

7. Obecny na posiedzeniu Pan Z. P.*)  przedstawił wniosek, aby Komisja Praworządności  
prowadziła bieŜącą analizę (monitorowanie) bezpieczeństwa i ładu publicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta. 

 
 

Ad. 6 
 Pan Piotr Majewski zapytał, czy członkowie Komisji chcą zapoznawać  się z treścią 
protokołów z poprzednich posiedzeń w tym z dnia 27 kwietnia 2011r. i przyjąć ich treść w 
głosowaniu. 
Członkowie Komisji nie wyrazili takiej potrzeby. 
Ad. 7 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
      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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


