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Protokół Nr 18/2/2012 
z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 6 lutego 2012 r. 
  
 
 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu na 2012 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza ( dwa projekty) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia  oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów  samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona 
jest  targowiskowa sprzedaŜ na terenie Sandomierza (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P.- K.*)  
8. Przyjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza skierowany do radnych  Sejmiku    

Województwa Świętokrzyskiego. 
9. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
10. Zamknięcie obrad. 
Projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Sandomierzu na 2012 rok. 
Informacji udzieliła Pani Iwona Głowacka–Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
Po dyskusji Pan Piotr Majewski poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do projektu 
uchwały w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr XIII/132/2011 z 
dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej – Zakładu 
Komunalnego w Sandomierzu.  
Pan Piotr Majewski przedstawił obecnym projekt uchwały i odczytał uzasadnienie. 



 2 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr XII/118/2011 z dnia 
26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków 
opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej do kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres: 1 styczeń 2012 r. 
do 31 grudzień 2012 r. 
Członkowie Komisji dyskutowali o zarzutach przedsiębiorcy sandomierskiego 
dotyczącymi: 
- obciąŜenia ogółu podmiotów obowiązkiem uiszczania opłaty za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, bez wprowadzenia w uchwale kryterium w postaci sprawności 
kanalizacji – brak cech ekwiwalentności, 
-  błędnej podstawy prawnej – uchwała podjęta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Po dyskusji Pan Piotr Majewski poprosił o wyraŜenie opinii o przedstawionym projekcie. 
Zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 
projektu uchwały? 
Głosowano: 3 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia  oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów  samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 
Pan Piotr Majewski otworzył dyskusję w której wykazano między innymi; 
-  konieczność wnikliwej analizy oznakowania Starego Miasta podczas prowadzenia prac 
budowlanych, 
- zasadności wprowadzenia parkometrów na niektórych parkingach. 
Komisja zapoznała się z  cennikiem oraz regulaminem poboru opłat w strefach płatnego 
parkowania. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest 
targowiskowa sprzedaŜ na terenie Sandomierza 
Komisja przeanalizowała projekt uchwały, nie wnosząc uwag. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P.- K.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
W związku z przedstawioną w uzasadnieniu argumentacją poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały uznającego skargę za nieuzasadnioną. 
Głosowano: 5 „za”, ) „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 



 3 

Ad. 8  
Przyjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza skierowanego do radnych  Sejmiku    
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
utrzymania w Sandomierzu Jednostki - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 
Sprawy róŜne: 
Pan Z. P. zapytał czy zrealizowano jego wnioski przedstawione na poprzednim posiedzeniu 
Komisji. Wnioski dotyczyły: 
- bezczeszczenia pomnika pomordowanych w II wojnie światowej (ma to związek z 
prowadzonymi w obrębie Starego Miasta pracami remontowymi), 
- zamontowania ozdobnych łańcuchów przy tablicy pamiątkowej przy Ratuszu. 
Mówca zaprotestował przeciwko lekkiemu traktowaniu jego uwag i poprosił o udzielenie  
wyjaśnień na piśmie. Zwrócił uwagę na opieszałość urzędników w przekazywaniu istotnych 
uwag i wniosków do odpowiednich organów gminy. 
Pan Z. P. przedstawił członkom komisji uwagi dotyczące pracowników StraŜy Miejskiej 
którzy byli sprawcami gróźb kierowanych wobec niego w latach 1993-1994. 
 
Ad. 10 
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.) 
 
 


