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Protokół Nr 25/9/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 13 listopada  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 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o przygotowaniu miasta do „akcji zima” w sezonie 2012/2013. 

4. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie (4 „za”) przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 3 

 Pan Piotr Majewski poprosił o przedstawienie informacji na temat przygotowania 

służb miejskich do odpowiedniego utrzymania przejezdności dróg i oczyszczania chodników 

w sezonie zimowym. 

Informacje przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Mówca przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powierzenia PGKiM-owi 

wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników. Po wejściu w życie 

uchwały, miasto podpisze umowę na usługi w tym zakresie.  

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych sporządzona została lista 30-stu dróg miejskich 

które będą oczyszczane ze śniegu w pierwszej kolejności. Ustalono trasę przejazdu piaskarek 

i pługów tak, aby w sposób optymalny  wykorzystać ich pracę. 

Pan Marian Zwierzyk zapoznał obecnych z kalkulacją kosztów utrzymania ulic miejskich   

w bieżącym sezonie. W przybliżeniu całkowity koszt akcji wyniesie 600 tys. zł. 

 Radni w dyskusji poruszyli kwestie dotyczące: 

- marnowania pieniędzy na budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich 

które nie są odśnieżane np. ul. Mickiewicza, 

- ustalenia listy ulic zimowego utrzymania oraz ulic oczyszczanych na zlecenie. 

Ad. 4 

 Pan Piotr Majewski poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2013 

rok. 

W dyskusji członkowie Komisji sugerowali wykreślenie z planu realizowanego w roku 

bieżącym punktów: 2, 5, 6, 11, i 12.  

Komisja zapoznała się z treścią pisma znak: TI.7011.19.9.2012 z dnia 6.11.2012 roku 

skierowanego przez Burmistrza Sandomierza do dyrekcji GDDKiA w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa dla pieszych korzystających z przejścia przy ul. Kwiatkowskiego na wysokości 

sklepu Media Expert. 
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Komisja poznała się z pismem Pana J. L.*) w sprawie ufundowania tablicy upamiętniającej 

śmierć partyzantów I Batalionu AK poległych w dniu 30 lipca 1944 roku   

w Pielaszowie. 

Komisja prosi Burmistrza o stanowisko  w tej sprawie. 

 

WNIOSKI KOMISJI: 

 W związku z koniecznością podjęcia szybkiej i zdecydowanej interwencji w sprawie 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z przejścia dla pieszych przy ul. 

Kwiatkowskiego na wysokości sklepu Media Expert - Komisja Praworządności prosi   

o odpowiednie oznakowanie tego przejścia pionowymi znakami ostrzegawczymi typu 

„uwaga wypadki” oraz znakiem „uwaga przejście dla pieszych” z pulsującym światłem 

żółtym umieszczonym ponad drogą.  

Komisja stoi na stanowisku, że najodpowiedniejszym zabezpieczeniem tego przejścia dla 

pieszych jest instalacja sygnalizacji świetlnej „przejście dla pieszych na żądanie” lub 

budowa kładki. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Komisja prosi o sporządzenie do wglądu wykazu ulic będących w administracji miasta, co 

pozwoli radnym na ustalenie, kto jest odpowiedzialny za ich utrzymanie. 

 

Ad. 5 

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.) 
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