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Protokół Nr 31/4/2013 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 17 maja  2013 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 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z oznakowaniem dróg na terenie 

miasta. 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia  oraz 

określenia opłat  za parkowanie  pojazdów  samochodowych na drogach publicznych 

w strefach  płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

5. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powołania  komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierz  i ustalenia ich składów osobowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku  Hurtowego 

S.A. w Sandomierzu. 

7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 

8. Sprawy różne, wnioski komisji.   

9. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poprosił  Pana Mariana Zwierzyka – Naczelnika Wydziału Nadzoru 

Komunalnego o przedstawienie informacji o prowadzonych przez służby miejskie 

przeglądach oznakowania ulic. 

Mówca wskazał między innymi, że: 

- przegląd oznakowania dróg wykonywany jest corocznie,  

- z przeglądu dokonanego w tym roku wynika, że ok. 50 znaków stoi bezprawnie, 

- po przeprowadzeniu analizy danych i uzyskaniu wymaganych opinii Wydział Nadzoru 

Komunalnego uporządkuje oznakowanie. 

W dyskusji radny Maciej Skorupa zapytał, czy oznakowanie ul. Przemysłowej jest zgodne z 

planem organizacji ruchu. Wskazał na konieczność dokonywania częstych kontroli i 

egzekwowania przepisów ruchu drogowego w tej okolicy. 

Pan Piotr Majewski zawnioskował o włączenie radnych – członków Komisji Praworządności 

do prac nad organizacją ruchu w mieście. Poprosił aby informować Przewodniczącego Rady 

Miasta  o terminie spotkań w tej sprawie. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia  oraz 

określenia opłat  za parkowanie  pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w 

strefach  płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. Komisja nie wniosła 

uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powołania  komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierz  i ustalenia ich składów osobowych. 

Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

Komisja bez uwag jednogłośnie (5 „za”) zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Pan Piotr Majewski podkreślił, że to Rada miasta Sandomierza  zdecyduje o wyborze 

kandydata gminy do Rady Nadzorczej spółki i zapytał czy są kandydatury? 

Nie zgłoszono kandydatur. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja poparła kandydaturę Pana Wojciecha 

Majchera, który pełnił do tej pory funkcję Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej SORH S. A. 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do sprawozdania. Radni zapoznali się z 

dokumentem dostarczonym w materiałach na najbliższą sesję. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 5 „za” -= jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8,9 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

         Piotr Majewski 

             Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


