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                                                    Protokół nr 20/8/2008 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 17 listopada 2008 roku 
           
 
 
Godzina rozpoczęcia – 12.00   
Godzina zakończenia – 13.15 
  
 
 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 roku. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 

Pan Maciej Skorupa zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad 
Komisji Praworządności punktu - Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 

 
Komisja Praworządności przyjęła porządek obrad następującej treści: (4 głosy „za”,  

0 głosów „wstrzymujących się” , 0 głosów „przeciwnych”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 roku. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3 
Pan Maciej Skorupa zgłosił kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji 

Praworządności – Pana Michała Saracena. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym - 3 głosy „za”, 1 głos 
wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Komisja Praworządności w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona 
Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności – Pana Michała Saracena. 
Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 1 głos wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Monika Nietrzeba – Kierownik Referatu BudŜetowo - 
Księgowego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4  głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”,    0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 5 
Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pisma w których: 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.0714-4/2008 
przekazuje kserokopie pisma – wraz z załącznikami – w sprawie współfinansowania 
przez samorządy miast i gmin papieskich Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”  
w Krakowie. Jednocześnie Pan Burmistrz prosi komisje merytoryczne Rady Miasta 
Sandomierza o opinie w przedmiotowej sprawie. 

 
• Mieszkańcy Sandomierza wnioskują o obniŜenie pensji Panu Burmistrzowi Jerzemu 

Borowskiemu. 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.0717-356/2008  
dot. przedłuŜającej się procedury powołania samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą: Sandomierskie Centrum Kultury. Pan Burmistrz zaznacza, Ŝe termin 
powołania Sandomierskiego Centrum Kultury jest uzaleŜniony od decyzji Rady 
Miasta Sandomierza.  

      W związku z powyŜszym prosi o rzeczowe podejście do tego waŜnego dla naszego  
      miasta zagadnienia, a takŜe podjęcia rzeczywistego dialogu, który pozwoli wreszcie  
      powołać w Sandomierzu samorządową instytucję kultury. 
 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismem znak EKiS.0717-335/2008 

odpowiada na wnioski Komisji Praworządności zawarte w protokole nr 18/6/2008  
z dnia 29.09.2008 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismem znak G.72241-27/2008 

odpowiada na wniosek Komisji Praworządności z dnia 29.09.2008 roku w sprawie 
przedstawienia informacji dotyczącej budynku przy ul. Lwowskiej 5. 
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• Pan Zenon P.∗ zamieszkały w Sandomierzu przy ul. śółkiewskiego 3c/16  
           dot. wprowadzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu w obrębie Starego  
           Miasta w Sandomierzu – uwzględnienie  potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez  
           wyeliminowanie ograniczeń ruchu pojazdów osób niepełnosprawnych w tym obrębie. 
 

• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu zwraca się z prośbą 
o uwzględnienie w planie budŜetu roku 2009 dofinansowanie Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu kwotą 70 tys. zł z przeznaczeniem  
na zakup samochodu ratownictwa wodnego. 

             Komisja opiniuje pozytywnie powyŜszą prośbę i wnioskuje o uwzględnienie  
           w planie  budŜetu roku 2009 dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy  
          PoŜarnej w Sandomierzu kwotą 70 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu     
          ratownictwa wodnego. 
 
Pan Tomasz K.∗ prosi o podjęcie wszelkich moŜliwych kroków w kierunku przydzielenia 
odpowiedniego lokalu (dla osoby niepełnosprawnej) na pracownie twórczą. 

 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o zagospodarowanie lokalu przy ul. Opatowska 3  w części będącej 
własnością Gminy Sandomierz poprzez zainstalowanie toalety i przeprowadzenie „drobnego” 
remontu. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 

 
Komisja Praworządności ustaliła, Ŝe następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  
18 listopada 2008 roku o godz. 9.00. 
 
Ad. 7 
 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 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  


