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Protokół Nr 14/13/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 24 października 2011 r. 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Piotr Majewski przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w 

wyborach ławników do sądów powszechnych. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników. 
5. Informacja o przygotowaniu miasta do akcji zima 2011/2012 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z regulaminem w sprawie wyboru ławników. 
Komisja nie wniosła Ŝadnych uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 
Komisja pozytywnie wypowiedziała się za w/w projektem uchwały. 
Ad. 4 
Pan Piotr Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. 
Pan Przewodniczący odczytał: 
- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach znak: Adm-0110-5/11 dotyczące ustalonej 
przez Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach liczby ławników wybieranych przez Radę 
Miasta Sandomierza do poszczególnych sądów (pismo w załączeniu). 
- opinię zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 12 października 2011r. 
(opinia w załączeniu). 
Komisja zapoznała się z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o 
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
Komisja nie wniosła Ŝadnych uwag i pozytywnie opowiedziała się za projektem uchwały w 
sprawie wyboru ławników. 
Ad. 5 
Pan Piotr Majewski poprosił Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza 
o przedstawienie informacji dot. przygotowania miasta do akcji zima 2011/2012. 
Mówca wyjaśnił, Ŝe w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została 
zawarta umowa w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Gminą Sandomierz a Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sandomierzu. Pan Burmistrz zaznaczył, 
Ŝe PGKiM będzie zajmowało się zimowym utrzymaniem dróg miejskich lokalnych tj. 23 
ulice (wykaz w załączeniu) w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego nie 
dopuszczającym do przerw w komunikacji na skutek zasp śnieŜnych i gołoledzi. Utrzymanie 
pozostałych dróg miejskich lokalnych odbywać się będzie na kaŜdorazowe wezwanie 
Zamawiającego. 
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Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Marcin Gieracha – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Przedstawił wykaz dróg miejskich 
lokalnych zimowego utrzymania na terenie miasta Sandomierza w sezonie zimowym 
2011/2012. Udzielił wyjaśnień odnośnie rozliczeń za wykonywaną usługę: 
-  rozliczenia będą odbywać się według cen ofertowych, 
- fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonanie usług odbywać się będzie jeden raz w 
miesiącu na podstawie kart drogowych, raportów pracy sprzętu. 
Pan Marcin Gieracha zaznaczył, Ŝe będzie osobą odpowiedzialną za naleŜyte wykonanie 
usługi z ramienia Zamawiającego a Pan Marek Fajfer – Kierownik Zakładu Oczyszczania 
Miasta z ramienia Wykonawcy. 
Pan Marcin Gieracha wyjaśnił, Ŝe Wykonawca zapewnia słuŜbę dyŜurną przez całą dobę pod 
tel. 15 832-33-12. 
Umowa wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 6 
Pan Piotr Majewski w sprawach róŜnych powiedział, Ŝe kupcy z Pl. 3-go Maja zgłosili 
problem uszkodzonej konstrukcji jednego z pawilonów i poprosił o interwencję w tej sprawie. 
Pan Maciej Skorupa zgłosił konieczność przeprowadzania akcji odszczurzania Placu 3-go 
Maja. 
Ad. 7 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
 
      Piotr Majewski 
    Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Marzena Wieczorek 
 
 
 
 


