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Protokół Nr 13/1/2020 
Komisja Praworządności 

w dniu 24 lutego 2020 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Marcin Świerkula 
 
Ad. 1 Przewodniczący komisji stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 
Ad. 2 Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 

4. Informacja nt. ruchu meleksów.  
5. Informacja dot. organizacji ruchu przy ul. Zaleśnej i Powiśle. 
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok. 
7. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 
8. Sprawy różne, wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
W związku z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza (pismo nr NK.7231.1.2020.JSZ z dnia 24.02.2020 r.) w porządku obrad komisji 
dokonano zmiany - wykreślono pkt. 3 (Opiniowanie projektu chwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza) j.n.  
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja nt. ruchu meleksów.  
4. Informacja dot. organizacji ruchu przy ul. Zaleśnej i Powiśle. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok. 
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 
7. Sprawy różne, wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano- 4 „za” – (jednogłośnie)  
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Informacja nt. ruchu meleksów.  
 
W dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- P. Tadeusz Dusak – Podinspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego poinformował, że organizacja 
ruchu meleksów pozostaje taka sama jak w zeszłym roku. Zmienia się lokalizacja miejsc 
parkingowych: 12 meleksów – będzie parkowało na głównej płycie Rynku, 4 – przy ul. Browarnej, 8 – 
na Bulwarze Piłsudskiego, 11 – na Al. Jana Pawła II (od strony Spichlerza). W planach jest całkowite 
wyeliminowanie parkowania meleksów na Starym Mieście. Aktualnie w Sandomierzu jest 35 
meleksów, podobnie jak w zeszłym roku, 
- ceny za parkowanie, która wynosi: 5 zł za m² (na Starym Mieście przyjęte jest 11 m zajęcia pasa,  
a na Bulwarze i Alei J.P. II – 6 m² zajęcia pasa); wnioskodawcy podają konkretne terminy zajęcia pasa 
i za nie płacą, 
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- możliwości wyłączenia w przyszłości płyty Rynku z kategorii dróg („zajęcia pasa”) i wynajmowania 
miejsc parkingowych w drodze przetargu, 
- sposobu oznakowania meleksów (kolor czerwony – meleksy parkujące na Starym Mieście, kolor 
niebieski – meleksy parkujące poza Starym Miastem), 
- utrudnień w ruchu powodowanych przez jeżdżące meleksy,  
- pojawił się też głos, że Sandomierz jest miastem turystycznym, przyjeżdżają ludzie i korzystają ze 
wszystkich atrakcji (meleksy, oferty przewodników), kupują pamiątki i w związku z tym mieszkańcy 
Starego Miasta powinni się liczyć z tym, że w sezonie są imprezy, 
- możliwości wprowadzenia przejażdżek dorożką, 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 
Ad. 4 Informacja dot. organizacji ruchu przy ul. Zaleśnej i Powiśle. 
Przewodniczący komisji poinformował o skargach zgłaszanych przez mieszkańców ulic Zaleśnej oraz 
Powiśle w związku z dużym natężeniem ruchu. 
W dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- P. Tadeusz Dusak poinformował, że w sprawie ul. Zaleśnej odbyło się spotkanie Burmistrza  
z mieszkańcami, Mówił, że ulica ta jest za wąska, nie przystosowana do tak dużego natężenia ruchu,  
w zeszłym roku remontowane były pobocza, ale ponieważ na ulicy nie mieszczą się dwa mijające się 
auta, ulica jest „rozjeżdżana”. Na ulicy obowiązuje znak „Strefa zamieszkania” (można poruszać się  
z prędkością do 20km/h), a po spotkaniu z mieszkańcami zamontowano próg zwalniający i wzmożono 
partole policji kontrolujące prędkość,  
- Radny Piotr Chojnacki mówił, że ulica Zaleśna była przez długi czas zamknięta, a teraz jest duży 
ruch i to przeszkadza mieszkańcom; że w przypadku zamknięcia przejazdu kolejowego ruch na tej 
ulicy jest większy niż na ul. Trześniowskiej, przypomniał, iż na ul. Zaleśnej biegnie ścieżka rowerowa 
Green Velo i przy tak dużym natężeniu ruchu ciężko będzie tam jeździć rowerem. O  proszą  
o wykonanie wzdłuż ulicy szerokiego chodnika dla pieszych oraz rowerzystów. Podkreślił też, że to 
brak Lwowskiej -Bis doprowadził, do tego że na tych ulicach jest duże natężenie ruchu, 
- konieczności wykonania zatoczek do mijania, 
- Przewodniczący komisji mówił także o ul. Powiśle (w kierunku Zalesia Gorzyckiego), gdzie również 
jest bardzo wzmożony ruch. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo, gdyż auta - w tym auta 
ciężarowe, dostawcze - przejeżdżają z dużą prędkością. Zapytał o możliwość skierowania na tę ulicę 
patrolu policji w celu kontrolowania prędkości przejeżdżających aut, 
- P. Tadeusz Dusak poinformował, że w takich przypadkach kierowane są pisma do Komendy 
Powiatowej Policji o zwiększenie ilości patroli, podał przykład takiego postępowania dot.  
ul. Staromiejskiej.  
Przewodniczący komisji zakończył dyskusję. 
  
Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem 
sprawozdania z działalności komisji za 2019 r. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania? 
 
Głosowano- 4 „za” (jednogłośnie)  
 
Ad. 6 Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy 
komisji na 2020 r. Zapytał, kto jest za przyjęciem planu? 
  
Głosowano- 4 „za” (jednogłośnie)  
 
Ad. 7 Sprawy różne, wnioski. 
P. Marek Chruściel polecił członkom komisji zapoznanie się z  trzema pismami, które wpłynęły do 
Biura Rady: 
1. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2019 rok (pismo nr 

SM.066.2.2020.AP z dnia 29 stycznia 2020 r.). 
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2. Pismo Pana P.* (data wpływu 22.01.2020 r.) w sprawie uhonorowania działalności kulturalnej  
i społecznej na rzecz miasta Sandomierza. 

3. Pismo z Politechniki Świętokrzyskiej (data wpływu 31.01.2020) w sprawie nadania nazwy 
kamienicy. 

Pisma te zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Komisji Praworządności. 
 
Wnioski: 
Przewodniczący Komisji poinformował o wypadku, który wydarzył się na ul. Bosmańskiej  
i w związku z tym sformułował następujący wniosek: umieszczenie znaku „zakaz postoju” przy  
ul. Bosmańskiej (jadąc od strony Retmańskiej po lewej stronie). 
Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku??? 
 
Głosowano- 4 „za” (jednogłośnie) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
 
 
 

     Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej –Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO)  
z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Dorota Drozdowska-Achenbach –Inspektor, Wydział Organizacyjny 
UM w Sandomierzu 


