
 

 

                                         Protokół Nr 39/4/2018 

Komisja Praworządności – 21 sierpnia 2018 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Juda, Piotr Chojnacki. 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odrębnych obwodów głosowania. 

6. Pisma skierowane do Komisji. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3, 4 

Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza 

Miasta dotyczących projektów uchwał: 

- zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

- zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych. 

Mówca podkreślił, że poprawki mają charakter porządkujący i nie powodują zmian granic 

okręgów wyborczych  ani stałych obwodów głosowania, dotyczą ujednolicenia nazw ulic.  

Komisja bez uwag przyjęła wyjaśnienia i jednogłośnie (3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekty uchwał. 

 



 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odrębnych obwodów głosowania. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Gajewski. 

Kodeks Wyborczy w art. 12 § 4 stanowi, że odrębne obwody głosowania tworzy się między 

innymi w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów 

będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Na terenie miasta Sandomierza taką 

przesłankę spełniają jednostki wymienione w § 1 niniejszej uchwały: Dom Pomocy Społecznej 

oraz Szpital. 

Komisja jednomyślnie - pozytywnie (3 głosy „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z pismem znak: SEK.0005.1.2018.AGA z dnia 8.06.2018 r – odpowiedź 

na wniosek Komisji, oraz pismem znak: Or.0004.116.2018 z dnia 8.06.2018 r. – pismo 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza skierowane do Pani Z.W.*). 

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo SBM „Sandomierz” skierowane do Komendy 

Powiatowej Policji w Sandomierzu dot. monitorowania ul. Zarzekowice.  

 

Ad. 7, 8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

   Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 
 

 

Protokolant: R. Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  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) 

 
 


