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Protokół Nr 26/10/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 27 listopada  2012r. 

 

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. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. 

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w mieście. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 
Sandomierz do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu.  

7. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad.  

Powyższy projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 5 głosów „za”. 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2013 roku. 
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Agata Król – kierownik referatu Kultury Sportu i 
Promocji. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Majewski poddał projekt uchwały pod głosowanie i zapytał kto jest za 
pozytywnym przyjęciem tego dokumentu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza. 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedmiotowych projektów uchwał. Przewodniczący 
obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii . 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w 
mieście. 
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Komisja Praworządności nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji podkreślił że nad wniesieniem ewentualnych poprawek do tego 
projektu pracują Komisje merytoryczne: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Poprosił o pozytywne zaopiniowanie tego projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 
do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu.  
Pan Piotr Majewski powiedział że Pan Andrzej Bolewski  jest odpowiednim kandydatem na to 
stanowisko Przeprowadził z nim rozmowę na ten temat  i Radny A. Bolewski wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Zapytał czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie kandydatury Pana Andrzeja 
Bolewskiego jako przedstawiciela Rady Miasta do Powiatowej Rady Zatrudnienia w 
Sandomierzu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7,8 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
        

 

 

           Piotr Majewski 

           Przewodniczący Komisji Praworządności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


