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Protokół Nr 8/6/2015 

Komisja Praworządności – 22 czerwca 2015 rok 

 

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 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ocena pracy monitoringu miejskiego. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta 

Sandomierza do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

 Przewodniczący obrad  przypomniał, że zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, Komisja 

Praworządności zajmuje się między innymi problematyką bezpieczeństwa w mieście i od szeregu lat 

omawiana jest kwestia sprawności monitoringu miejskiego. Padają wnioski, sugestie ze strony 

radnych,  co do konieczności budowy nowoczesnego centrum monitoringu. Jak do tej pory nie udało 

się sfinalizować tego przedsięwzięcia.   

Poprosił o zabranie głosu Pana Andrzej Gajewskiego - Sekretarza Miasta Sandomierza. 

Mówca powiedział między innymi, że: 

- nikt nie ma wątpliwości,  co do konieczności zainstalowania na terenie Sandomierza nowoczesnego 

monitoringu, 

- Burmistrz Sandomierza prowadzi aktualnie rozmowy w tej sprawie  z Komendą Powiatową Policji  

- najważniejsze jest rozważenie kwestii :  

• czy ma to być jednorazowe duże przedsięwzięcie, czy sukcesywna wymiana kamer 

rozciągnięta w czasie, 

• jak ma wyglądać centrum monitorowania i przez kogo ma być obsługiwane. 

Radna Wiesława Sabat poinformowała o złożonej interpelacji w sprawie zainstalowania kamery przy 

Rynku 6, uzasadniła konieczność umieszczenia kamery w tym miejscu. 

Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej - podkreślił, że aby monitoring spełnił swój cel 

konieczne jest  zatrudnienie odpowiednio wyszkolonych osób do obserwowania pracy kamer - jest to 

duże przedsięwzięcie organizacyjne. Przed przystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia należy 

ustalić obszar największych zagrożeń, czyli miejsca ustawienia kamer,  następnie wykonać  kosztorys.  

Powiedział, że Straż Miejska ma odpowiednio wyszkoloną kadrę do prowadzenia takiego centrum. 

W dalszej części dyskusji omówiono możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych. 

Przewodniczący komisji zapoznał radnych z treścią pism: 

- Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach znak: Adm-5104/15 z dnia 27.05.2015 r. 

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.4100.2.2015 z dnia 02.06.2015 r. 

Pisma zawierają  wytyczne w sprawie wyboru odpowiednich kandydatów na ławników. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego. 

Po dyskusji wyłoniono nazwiska członków zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników: 

Pan Andrzej Bolewski 

Pan Wojciech Czerwiec 

Pan Janusz Czajka 

Pani Wiesława Sabat 

Pan Piotr Majewski 

Przewodniczący Komisji  poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z podaną wyżej 

propozycją składu zespołu ds.  zaopiniowania kandydatów na ławników . Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Robert Pytka. 

W dyskusji wyłoniono nazwiska radnych rekomendowanych do pracy w Sandomierskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego: 

Pani Mariola Stępień 

Pan Jacek Dybus 

Pan Marcin Marzec 

Pan Wojciech Czerwiec 

Pan Piotr Majewski poinformował, że wymienione osoby wyraziły chęć pracy w powoływanej Radzie. 

Poprosił o zaakceptowanie powyższego składu w głosowaniu.  Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

Dalszą część obrad poprowadził Pan Andrzej Juda – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Praworządności. 

Komisja zapoznała się z treścią interpelacji  grupy radnych w sprawie umożliwienia przejazdu ul. 

Zaleśną wszystkim mieszkańcom Sandomierza.  

Pan Piotr Chojnacki podkreślił, że konieczne jest zainstalowanie przy tej ulicy progu zwalniającego. 

 

Komisja zapoznała się z pismem (donos) mieszkańca Sandomierza dotyczącym sprawowania mandatu 

przez radnego Piotra Majewskiego. 

 

Radna Wiesława Sabat zawnioskowała o doprecyzowanie informacji na tablicach informacyjnych 

umieszczonych pod  znakami  zakazu wjazdu na teren osiedli o zapis: „nie dotyczy mieszkańców bloku 

(podać numery bloków) i zaopatrzenia”. 
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Pani Wiesława Sabat poinformowała, że podwórko przy ul. Zamkowej 4 również należy odpowiednio 

oznaczyć. 

Pan Andrzej Juda sprecyzował wniosek: 

Komisja Praworządności prosi Burmistrza o zlecenie przeprowadzenia aktualizacji treści wszystkich 

tablic informacyjnych umieszczonych przy znakach drogowych w Sandomierzu. 

Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad.  7 

Pan Andrzej Juda stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

          Piotr Majewski                                                                       Andrzej Juda 

Przewodniczący Komisji                                              Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


