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                                                    Protokół nr 22/1/2009 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 29 stycznia 2009 roku 
           

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (Załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
        Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Propozycje do Planu pracy Komisji Praworządności na 2009 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Praworządności w 2008 roku. 
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta  
    Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  
    działalność poŜytku publicznego w roku 2009. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty : 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Cieślak przedstawił projekt planu pracy 
Komisji Praworządności na 2009 rok. 

Projekt Planu pracy Komisji Praworządności został przyjęty wraz z wprowadzonymi 
przez Komisję zmianami jednogłośnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 

Pan Krzysztof Cieślak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności  
w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji Sprawozdania  
z działalności Komisji w 2008 roku, zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych uwag do jego 
treści. 
Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie  
z działalności Komisji w 2008 roku  oraz na podstawie jego wyniku ( 5  głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził przyjęcie go przez 
Komisję. Sprawozdanie  z działalności Komisji Praworządności za 2008 rok stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w roku 2009 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Halina 
Sroczyńska – p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w załączniku do projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  
w roku 2009; 
- w § 9 punkt 3 podpunkt 2, który brzmi: „inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń  
   dotyczących pozyskiwania  środków z funduszy Unii Europejskiej „  
Komisja proponuje następujące brzmienie „inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń  
  dotyczących pozyskiwania  środków z funduszy europejskich„  
- w § 9 punkt 4 podpunkt 6 w miejsce „środków z Unii Europejskiej” wpisać ‘środków  
  europejskich”, 
- w § 10 punkt 4 podpunkt 6 w miejsce„środków z Unii Europejskiej” wpisać „środków  
   europejskich”. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty : 5 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z poprawką Komisji zaopiniowała pozytywnie – 5  głosów „za”,  
0  głosów „wstrzymujących się”,    0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 6 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrz Sandomierza – pismem znak NK. 0057-
62/2008 odpowiada na wniosek Komisji Praworządności zawarte w protokole  
nr 20/8/2008 z dnia 17.11.2008 roku. 

 
• Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu Postanowieniem z dnia 17.12.2008 r odmówiła 

wszczęcia dochodzenia w sprawie przerobienia protokołu XXII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 

 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu przekazuje 

sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za rok 2008. 
 

• Pan Zbigniew P.∗ prosi o uregulowanie sprawy dot. dostępu do nagrań  
z posiedzeń Rady Miasta Sandomierza. 

           Wniosek Komisji 
           Komisja wnioskuje aby informacje dot. pracy Rady Miasta Sandomierza, Komisji     
           Rady Miasta Sandomierza, Urzędu Miasta Sandomierza (poszczególnych wydziałów)      
           były na bieŜąco aktualizowane i udostępniane na stronie miasta Sandomierza. 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Forum Mieszkańców: Konstanty K.∗, Maciej K.∗ zamieszkali w Sandomierzu 
wnioskują aby ulicę nr 1173 o nawierzchni Ŝwirowej nazwać imieniem Piotra Krępy 
ojca legendarnej Haliny Krępinki.  

      Mieszkańcy ulicy Chwałeckiej jednocześnie informują, Ŝe natychmiastowej regulacji  
      wymaga oznakowanie skrzyŜowania ulic:  ul. Chwałeckiej z ul. Sucharzowską.  
     Komisja pyta czy: 

          - ulica nr 1173 o nawierzchni Ŝwirowej leŜy na terenie Sandomierza? 
          - ulica nr 1173 o nawierzchni Ŝwirowej nie ma juŜ nazwy? 

 
• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu w nawiązaniu  

do złoŜonego do Pana Burmistrza pisma PT-2451/1/08 z dnia 14.10.2008 r.  
oraz „Oferty realizacji zadania Gminy” z dnia 14.10.2008 r. dotyczącego 
dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodnego zwraca się z prośbą  
o zmianę przedmiotu dofinansowania z samochodu ratownictwa wodnego na średni 
samochód ratownictwa technicznego. 

          Wniosek Komisji 
          Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budŜecie miasta na 2009 rok kwoty  
          (np. 50 000 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego. 
 
 

• Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gospodarczyk” kieruje następujące zapytania  
do Pana Przewodniczącego i prosi o pisemną odpowiedź i merytoryczne 
ustosunkowanie się do niŜej przedstawionych zapytań: 

     1. Kto w Urzędzie Miasta i w jaki sposób decyduje o wyborze agencji ochrony do  
          monitorowania i ochrony obiektów i budynków Urzędu Miasta Sandomierz? 
     2. Na jak długi okres podpisywane są umowy dotyczące ochrony i monitoringu? 
     3. Jakie są kryteria wyboru oferty/ofert? 
     4.Czy w zleceniu tego typu zadań, obowiązują postanowienia Ustawy Prawo    
        Zamówień Publicznych? 

            Wniosek Komisji 
     Komisja Praworządności wnioskuje o przedstawienie pisemnej odpowiedzi na niŜej     
     wymienione zapytania: 
    1.Kto w Urzędzie Miasta i w jaki sposób decyduje o wyborze agencji ochrony do  
       monitorowania i ochrony obiektów i budynków Urzędu Miasta Sandomierz? 

         2. Na jak długi okres podpisywane są umowy dotyczące ochrony i monitoringu? 
         3. Jakie są kryteria wyboru oferty/ofert? 
         4.Czy w zleceniu tego typu zadań, obowiązują postanowienia Ustawy Prawo Zamówień   
             Publicznych? 

 
• Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gospodarczyk” w odpowiedzi na zawiadomienie  

z dnia 31.12.2008 roku przekazane faxem, zgłasza zdecydowany protest na sposób 
wyboru oferty na zadanie pn. „Ochrona obiektów MOSiR w Sandomierzu”  
(przedmiotowe pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 
Wniosek Komisji 

             Komisja Praworządności wnioskuje do Pana Burmistrza Sandomierza oraz Dyrektora    
            Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o udzielenie wyjaśnień w sprawie zarzutów     
            postawionych przez Agencję Ochrony Osób i Mienia „Gospodarczyk”. 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Ad. 7 
Komisja wnioskuje: 
- o  utworzenie placu zabaw na ul. Króla – skwer zielony (ustawić kilka drewnianych  
   huśtawek), 
- o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych zmierzających do rozwiązania i uregulowania  
    kwestii bezpieczeństwa, porządku i czystości związanych z utrzymaniem zwierząt   
    domowych (psy, koty), 
- o uregulowanie sprawy podatku od posiadania psów, 
- o przedstawienie wykazu uchylonych uchwał w roku 2008, 
- o zaplanowanie w budŜecie na 2009 rok środków na zainstalowanie monitoringu na osiedlu  
  „Huta” 
- o zaplanowanie w budŜecie na 2009 rok środków na wyposaŜenie skate parku na osiedlu  
    „Huta”. 
 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5  głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”,    
0 głosów „przeciwnych”. 
 
Komisja pyta czy w Sandomierzu funkcjonuje schronisko (przytulisko) dla psów. 
 
 
 
Ad. 8 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


