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                                                    Protokół nr 14/2/2008 
                                     z posiedzenia Komisji Praworządności 
                                            w dniu 18 marca 2008 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1). 
 
Ad. 1 
         Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: ( 4 głosy „za” – jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
b)zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku  
    w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja Praworządności zapoznała się z projektem uchwały w sprawie Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Halina 
Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 4  głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna 
osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
b) 

W związku z odwołaniem z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności -  
Pana Andrzeja Bolewskiego, Komisja postanowiła wybrać Przewodniczącego Komisji 
Praworządności.  

Pan Andrzej Gleń zgłosił kandydata na Przewodniczącego Komisji Praworządności – 
Pana Krzysztof Cieślaka dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności.  

PowyŜsza kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym – 4 głosy „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
Komisja Praworządności  w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona Przewodniczącego 
Komisji - Pana Krzysztofa Cieślaka. 

Wynik głosowania: – 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
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Komisja postanowiła przedłoŜyć Radzie Miasta wniosek o zatwierdzenie 
Przewodniczącego Komisji Praworządności. 

 
Komisja odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
Komisja uzupełniła § 1 przedmiotowego projektu uchwały, który po wprowadzonych 
zmianach brzmi: 
- W § 1 punkt 1 Uchwały Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 
roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
w miejsce „Pan Andrzej Bolewski”, wpisuje się „Pan Krzysztof Cieślak”. 

PowyŜsze zmiany zostały przyjęte: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzupełnieniem 
Komisji został zaopiniowany pozytywnie –   4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 

 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 
 

• Pan Zenon P.* zam. w Sandomierzu informuje o parkowaniu pojazdów  
            w miejscach do tego nie przeznaczonych – pismo stanowi załącznik Nr 2 do  
            Protokołu. 
 
Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem wnioskuje o: 
- zaproszenie na najbliŜsze posiedzenie Komisji Praworządności Pana Komendanta StraŜy 
Miejskiej w Sandomierzu, 
- o wykładnie prawną  dot. zakazu wjazdu na Starówkę dotyczy takŜe inwalidów czy to jest  
w pełni prawne i legalne, 
- o przekazanie dokumentacji fotograficznej StraŜy Miejskiej w Sandomierzu. 
- Komisja zwróciła uwagę na sformułowane wyraŜenia w przedmiotowym piśmie  
np. „Miejsce to sąsiaduje z wejściem do siedziby, w której zatrudnieni są ci, co to w bandycki 
sposób napadając na mój dom wybijali mi szyby, nękali bandyckimi telefonami z Urzędu 
Miejskiego i sabotowali moje mienie”. Członkowie Komisji stwierdzili, Ŝe podobnych 
sformułowań Pan Zenon P. uŜywa równieŜ na Sesji Rady Miasta Sandomierza.  
Członkowie Komisji uwaŜają, Ŝe na takie zachowania naleŜy reagować.  
- Komisja pyta czy Urząd Miejski w Sandomierzu podjął działania w stosunku do osoby, 
która naraŜa Urząd i pracowników Urzędu na dobre imię. 

 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  

0 głosów „przeciwnych”. 
 

• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu przekazuje  
w załączeniu sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za rok 
2007. 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Burmistrz Sandomierza w załączeniu przekazuje kserokopię pisma Fundacji Kultury 

Ziemi Sandomierskiej z dnia 14.01.2008 r. wraz z kserokopiami załączników  
dot. rozpatrzenia moŜliwości pokrycia ze środków budŜetowych Sandomierza 
zasądzonych od fundacji na rzecz byłego dyrektora Pana Roberta G.∗ zobowiązań 
finansowych, na realizację których FKZS nie posiada funduszy. 

 
• Pan Krzysztof NiŜyński składa rezygnację z członkowstwa w Komisji Praworządności 

i w Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 

• Burmistrz Sandomierza odpowiada na interpelację w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do utworzenia w Sandomierzu hospicjum, złoŜona przez Pana Janusza 
Sochackiego podczas XVIII Sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- interwencje w sprawie „powalonego” drzewa na ul. Baczyńskiego, 
- aby słuŜby miejskie zwróciły się do Pana Rusaka o uporządkowanie posesji przy  
   ul. Portowej (naprzeciwko posesji Państwa S.*). 
 
Komisja pyta: 
- co z budynkiem po byłych „Lusterkach”, 
- co z budynkiem na krzyŜowaniu ulic: Bosmańskiej i Zarzekowice, 
 
Ad. 6 
 Pan Krzysztof Cieślak - Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                     Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
 
 


