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                                                  Protokół nr 7/7/2007 
                                       z posiedzenia Komisji Praworządności,  
                                            w dniu 2 kwietnia 2007 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący 
Komisji Praworządności. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1 
            Przewodniczący Komisji Praworządności Pan Andrzej Bolewski na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednomyślnie - 5 głosów „za”- (jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej dla gier na automatach 
w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play” 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
      i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok, 
b) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  - z Miastem Tarnobrzeg  
w sprawie komunikacji miejskiej, 
c) w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego  -  z Gminą Obrazów w 
sprawie komunikacji miejskiej, 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
 
Członkowie Komisji Praworządności zapoznała się z wnioskiem o wydanie 
opinii lokalizacyjnej dla gier na automatach w Sandomierzu, przy  
ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play”. 
Pan Jan Kowalski – Prezes Zarządu Spółki „Club Fair Play” przybliŜył 
działalność Spółki oraz funkcjonowanie salonów gier. 
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 Poddany pod głosowanie przedstawiony wniosek został zaopiniowany 
pozytywnie – 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos  
„wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 

Ad. 4 

 

a) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Robert 
Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie: 5 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głos „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
b) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
wysłuchaniu wyjaśnień Pana Tomasza Piórkowskiego – Referent w Wydziale 
Nadzoru Komunalnego - zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” – projekt 
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  - z Miastem 
Tarnobrzeg  w sprawie komunikacji miejskiej. 
 
 
c) 

Pan Tomasz Piórkowski - Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego 
przedstawił członkom Komisji Praworządności projekt uchwały w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego - z Gminą Obrazów w sprawie 
komunikacji miejskiej. 

Po dyskusji Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
jednogłośnie pozytywnie: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 5 
 
Komisja zapoznał się z treścią pisma, w którym Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 w związku z nowymi taryfami za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od 1 kwietnia 2007 
prosi o ponowne sprawdzenie i weryfikacje kosztów pod względem moŜliwości 
i celowości ich ponoszenia. 
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Ad. 6 
 
Komisja wnioskuje o zorganizowanie szkolenia dla radnych. 
Komisja pyta: 
- o organizację ruchu w Sandomierzu, 
- kiedy będzie oznakowanie poziome i pionowe w Sandomierzu, 
- czy są podejmowane działania dot. spoŜywania alkoholu pod sklepami  
  w mieście, 
- o sytuację przewoźników prywatnych świadczących usługi komunikacyjne na 
terenie miasta Sandomierza. 
 
Ad. 7       
  
 Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                                      
                                                                                 
 
                                                                  Andrzej Bolewski 
                                            Przewodnicząca Komisji Praworządności 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
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