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Protokół Nr 35/1/2014 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 15 stycznia 2014 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. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2013 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy na 2014 rok. 

5. Przyjęcie informacji o działaniach związanych z profilaktyką alkoholową 

realizowanych  w 2013 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz placówki oświatowe (pismo znak: SO.8031.18.2.2013.AGA z dnia 

21.11.2013 r.) 

6. Wnioski Komisji, sprawy różne 

7.   Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z projektem sprawozdania z pracy w 2013 roku: 

„Kompetencje Komisji Praworządności określa Statut Miasta Sandomierza zgodnie z którym 

zajmuje się ona wydawaniem opinii w zakresie: 

- Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony            

przeciwpożarowej, 

- Przepisów prawa miejscowego, 

- Zagrożeń patologii społecznych, 

- Honorowego obywatelstwa miasta, 

- Nazw ulic, placów publicznych i tablic pamiątkowych. 

 W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, komisja prześledziła realizację zadań 

związanych z „akcją zima”. Przyjęto informację o stanie zaawansowania prac związanych  

z oznakowaniem dróg na terenie miasta. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Na jednym z posiedzeń w obecności przedstawicieli Straży Miejskiej i Wydziału Oświaty 

Urzędu Miejskiego omówiono aspekty związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do 

szkoły, oraz działania podejmowane w tym zakresie. 



 

2 
 

W trosce o bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców na jednym z posiedzeń omówiono 

działalność Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. 

Przyjęto informację o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie podległym 

Prokuraturze Rejonowej w Sandomierzu w 2012 roku. 

Na jednym z posiedzeń w obecności Komendanta Straży Miejskiej omówiono 

funkcjonowanie tej jednostki w kontekście organizacji pracy i efektywności działania. 

Przyjęto sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za rok 2012. 

 Część posiedzeń poświęcono analizie treści Statutów jednostek podległych miastu  

w związku z projektami zmian w tych dokumentach. 

Zaopiniowano: 

- nadanie Statutu Sandomierskiemu Centrum Kultury, 

- zmiany w Statucie Miasta Sandomierza, 

- zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

 Komisja zajmowała się także problematyką zagrożeń i patologii społecznych. Odbyła 

posiedzenia z Komisją Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia i omówiła Gminny  

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. 

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVI/159/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2012 rok" oraz sprawozdanie 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. 

 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Miasta Sandomierza Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c. 

Rozpatrzyła propozycję nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 oraz wniosek Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu w sprawie nadania jednej z ulic imienia Jarosława 

Iwaszkiewicza. 

 Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach: 

- podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

-  zmian w składach Komisji Rady Miasta Sandomierza.  

-  powołania  komisji stałych Rady Miasta Sandomierz  i ustalenia ich składów osobowych. 

- desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego 

Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Komisja Praworządności przyjęła informacje o realizacji uchwał w 2012 roku. Opiniowała 

projekt uchwały budżetowej na rok 2014 sygnalizując potrzebę zainstalowania 

nowoczesnego monitoringu miejskiego”. 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie – 3 głosy „za”. 

 

Ad. 4 

Pan Piotr Majewski przedstawił plan pracy Komisji na 2014 rok – jak niżej  i poprosił  

o wniesienie uwag i propozycji: 
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PLAN PRACY KOMISJI PRAWORZADNOSCI NA 2014 ROK 

 

 

 

Powyższy plan przyjęto jednogłośnie – 3 głosy „za”. 

 
 
 
 

Lp Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 

2014 rok 

 Styczeń 

2. Informacja na temat przebiegu 

akcji zima 

Wydz. NK 

 

Styczeń/Luty 

3. Informacja o stanie 

bezpieczeństwa publicznego na 

terenie miasta Sandomierza 

Straż Miejska 

Sandomierz 

Luty 

4. Informacja na temat 

zabezpieczenia miasta przed 

powodzią i innymi zagrożeniami 

 

Zarządzanie 

Kryzysowe i Obrona 

Cywilna  

Marzec 

5. Wizja lokalna stanu oznakowania 

dróg – propozycje weryfikacji 

oznakowania  

Straż Miejska 

Sandomierz 

NK 

Kwiecień 

6. Zapoznanie się z działalnością 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

GKRPA 
Wspólnie z Komisją Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i 

Zdrowia 

maj 

7. Ocena pracy monitoringu 

miejskiego 

KPP Sandomierz czerwiec 

8.  Przyjęcie informacji o 

przygotowaniach do rozpoczęcia 

roku szkolnego – bezpieczna 

droga do szkoły 

Wydz. O sierpień 

9.  Funkcjonowanie Straży Miejskiej 

–  informacja o organizacji i 

efektywności pracy 

Komendant Straży 

Miejskiej 

wrzesień 

10. Rozpatrywanie pism 

skierowanych do Komisji przez 

Przewodniczącego Rady Miasta 

  

11. Opiniowanie projektów uchwał 

skierowanych do Komisji 
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Ad. 5 

Komisja zapoznała się z obszerną informacją dotyczącą działań związanych z profilaktyką 

alkoholową realizowanych w 2013 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz placówki oświatowe (pismo znak: SO.8031.18.2.2013.AGA z dnia 

21.11.2013 r.) 

 
Ad. 6,7 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

         

 

 

 

        Piotr Majewski 

             Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 
 
 
 


