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Protokół Nr 6/5/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 27 kwietnia 2011 roku 
 

 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, 
otworzył posiedzenie i przywitał zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli Policji  
i Urzędu Miasta. 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena oznakowania i stanu dróg, weryfikacja miejsc niebezpiecznych. 
4. Wnioski do Statutu Miasta Sandomierza. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 Pan Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu porządku 
obrad. 
Radny Maciej Skorupa zgłosił wniosek aby wprowadzić punkt dotyczący zapoznania Komisji 
z opinią Radcy Prawnego w jego sprawie, poniewaŜ słyszał, Ŝe taka opinia istnieje  
W związku z tym Ŝe opinia prawna dotycząca sprawy Pana Ryszarda Lewandowskiego była 
umieszczona w porządku obrad poprzedniego posiedzenia, czuje się uraŜony pominięciem 
jego sprawy i  zawarciem jej w punkcie 5 – sprawy róŜne. 
 W związku z uwagą zgłoszoną przez Radnego Macieja Skorupę, Pan Piotr Majewski 
zaproponował aby punkt 4 porządku obrad brzmiał: „Zapoznanie się z opinią Radcy 
Prawnego znak: R.P.074.9.2011 z dnia 18.04.2011r. w sprawie prowadzenia działalności 
gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem adresu siedziby spółki gminnej”, 
poinformował, Ŝe ulegnie zmianie numeracja pozostałych punktów dzisiejszego posiedzenia 
 Pan Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie przedstawionej poprawki do projektu 
porządku obrad.. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Przyjęty porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena oznakowania i stanu dróg, weryfikacja miejsc niebezpiecznych. 
4. Zapoznanie się z  opinią Radcy Prawnego znak: R.P.074.9.2011 z dnia 18.04.2011 

r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego  
z wykorzystaniem adresu siedziby spółki gminnej”. 

5. Wnioski do Statutu Miasta Sandomierza. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski udzielił głosu pracownikom Wydziału Nadzoru Komunalnego  
i poprosił o przedstawienie informacji o stanie dróg w mieście. Po wysłuchaniu mówców 
członkowie Komisji wyraŜali swoje opinie i uwagi w przedmiotowej sprawie. 
 Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Dariuszowi Chmielowiec 
przedstawicielowi sandomierskiej Policji. Mówca  udzielił informacji w  sprawie 
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oznakowania ulic oraz obowiązkach właścicieli dróg w mieście. Wskazał, Ŝe na terenie 
Sandomierza znajdują się drogi wszystkich kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, 
miejskie, osiedlowe. W związku z tym konieczna jest synchronizacja działań wszystkich 
słuŜb odpowiedzialnych za organizację ruchu. Zasygnalizował konieczność rozwiązania 
problemów w ruchu drogowym przy ul. Przemysłowej szczególnie w soboty i poniedziałki. 
Właścicielem terenu jest miasto i w naszym interesie leŜy rozładowanie korków na tej ulicy. 
Obecni na posiedzeniu uznali za konieczne zorganizowanie spotkania w terenie,  
i opracowania koncepcji oznakowania poziomego i pionowego ul. Przemysłowej w obrębie 
giełdy, celem rozładowania duŜego natęŜenia ruchu w poniedziałki i soboty. 
Ad. 4 
 Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
skierował do Komisji Praworządności pismo Burmistrza Sandomierza z załączoną opinią 
prawną R.P.074.9.2011 z dnia 18.04.2011 r. dotyczącą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem adresu siedziby spółki gminnej. 
Pan Piotr Majewski odczytał treść opinii prawnej i zapytał czy członkowie Komisji mają 
uwagi. 
Członkowie Komisji poruszyli w dyskusji między innymi następujące sprawy: 
 Pan Maciej Skorupa stwierdził, Ŝe mało zrozumiał z odczytanej  opinii i nie wyjaśnia 
ona  nic, dlatego prosi,  „by zajął się tą sprawą Wojewoda i jego zespół radców prawnych”. 
Zapytał takŜe: 
- gdzie są opinie prawne dotyczące: bankomatów, obligacji komunalnych miasta Sandomierza 
(jakie banki kupowały lub pośredniczyły w tym), 
Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe opinia radcy prawnego trafiła do Komisji 
Praworządności niedawno i zadaniem Komisji jest zapoznanie się z jej treścią. 
Pan Maciej Skorupa sprecyzował wniosek i poprosił o jego przegłosowanie:  
„Komisja Praworządności wnosi do Przewodniczącego Rady Miasta o skierowanie do 
radców prawnych Wojewody prośby o zbadanie mandatów radnych: Ryszarda 
Lewandowskiego, Macieja Skorupy i Janusza Sochackiego” . 
Pan Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie wniosku przedstawionego przez Pana Macieja 
Skorupę. 
Głosowano: 2 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe wniosek nie został przyjęty. 
W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali między innymi: 
- o zakresie działania  Komisji Praworządności. 
Ad. 4 
 Pan Piotr Majewski zapytał, czy członkowie Komisji mają sugestie, uwagi lub wnioski 
do treści Statutu Miasta Sandomierza. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Ad. 5,6 
 Pan Piotr Majewski zapytał, czy są sprawy, które członkowie Komisji chcieliby 
jeszcze poruszyć na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec braku zgłoszeń  Pan Piotr Majewski 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.  
 
      Piotr Majewski 
    Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


