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Protokół Nr 19/3/2012 
z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 23 lutego 2012 r. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności obrady Komisji są 
prawomocne i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Prezentacja  działalności Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu za 2011r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu za 

2011 r. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu   
 w 2011 r. 
6. Przyjęcie informacji Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu o stanie zagroŜenia 

przestępczością i jej zwalczaniu. 
7. Informacja Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydział Karny o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sandomierza. 
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

• KPPSP w Sandomierzu znak: PT.0761.2.2012 z dnia 2 lutego 2012r. 
• Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach znak: DKC-732-2/12 z dnia 7 

lutego 2012r. 
• KPP w Sandomierzu  znak: RD-5321-5/12 z dnia 13 lutego 2012 r. 
• Pan Z. P.*) – e- mail z dnia 8 lutego 2012r. 
• Pani R. i T. K. z dnia 16 lutego 2012 r. 

9.  Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
10.  Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Zbigniewa Kotarskiego – Komendanta Powiatowego 
Policji w Sandomierzu o przedstawienie informacji o działalności Jednostki w 2011 roku. 
Mówca wskazał między innymi na osiągnięcie zamierzonych celów w realizacji zadań 
załoŜonych do wykonania w 2011 roku: 
-  poprawa skuteczności w wykrywaniu przestępstw i odzyskiwaniu skradzionego mienia, 
-  ujawnianie nieletnich zagroŜonych demoralizacją, 
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia alarmowe. 
Sandomierska Policja podjęła zdecydowaną walkę przeciwko przestępczości narkotykowej 
osiągając najlepszy wynik w skali kraju.  
Policja prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną między innymi: 
- Program Bezpieczny Powiat Sandomierski, 
- „śycie jest bezcenne nie zostawiaj go na drodze” 
- „Bezpieczna szkoła” i in. 
W dyskusji podniesiono temat konieczności zainstalowania nowoczesnego monitoringu   
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w Sandomierzu. 
Pan Zbigniew Kotarski zadeklarował pomoc w wyszukaniu programów unijnych z których 
gmina moŜe pozyskać środki na ten cel. 
Członkowie Komisji wyrazili swoje uznanie dla pracy sandomierskiej Policji  jednogłośnie 
przyjmując sprawozdanie przedstawione przez Komendanta KPP w Sandomierzu. 
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 4 
Komisja wysłuchała obszernego sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej w Sandomierzu za 2011rok, które przedstawił Pan Adam Czajka – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu. 
Pan Piotr Majewski poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do przedstawionego materiału 
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 5 
Pan Piotr Majewski poprosił obecną na posiedzeniu Panią Halinę Komenda – Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu o przedstawienie najwaŜniejszych zagadnień   
z  zakresu działalności Jednostki w roku 2011. 
Mówczyni szeroko omówiła dwa zagadnienia: 

• Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, 
• Pracy świetlic socjoterapeutycznych 

(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
Komisja wyraziła swoje docenianie dla pracy OPS w Sandomierzu głosując jednomyślnie za 
przyjęciem w/w sprawozdania.  
 
Ad. 6,7 
Komisja przyj ęła: 
-  informację Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu o stanie zagroŜenia przestępczością i jej 
zwalczaniu. 
- informację Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydział Karny o stanie bezpieczeństwa   
i porządku publicznego na terenie Sandomierza. 
 
Ad. 8 
Komisja zapoznała się z treścią pism: 

KPPSP w Sandomierzu znak: PT.0761.2.2012 z dnia 2 lutego 2012r. 
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach znak: DKC-732-2/12 z dnia 7 lutego 
2012r. 
KPP w Sandomierzu  znak: RD-5321-5/12 z dnia 13 lutego 2012 r. 
Pan Z. P. – e- mail z dnia 8 lutego 2012r. 
Pani R. i T. K. z dnia 16 lutego 2012 r. 
W związku z charakterem skargi złoŜonej przez Państwa K. Komisja Praworządności 
zajmie stanowisko po uzyskaniu opinii Komisji merytorycznej tj. Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług oraz opinii Radcy Prawnego. 

 
Ad. 9 
WNIOSKI KOMISJI: 
Komisja Praworządności wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na budowę 
nowoczesnego monitoringu w Sandomierzu, oraz podjęcie działań w celu pozyskania 
środków unijnych na ten cel. 
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Komisja pozytywnie opiniuje wniosek KPPSP w Sandomierzu dotyczący wsparcia 
finansowego na zakup spręŜarki do napełniania butli aparatów powietrznych ochrony 
dróg oddechowych i aparatów nurkowych. 
 
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.) 
 
 


