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Protokół Nr 23/10/2016 

Komisja Praworządności – 3 listopada 2016 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Tomasz Frańczak, Robert Pytka 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad używania herbu Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad używania herbu Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

W dyskusji ustalono, że - w celu ujednolicenia - należy opracować wzór papieru firmowego  

z herbem miasta dla radnych i przewodniczącego rady. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 3 za – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Lidia Sulicka – Tworek – Kierownik 

Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Program wprowadza między innymi zmianę terminu oceny realizacji programu i przekazania 

Radzie Miasta sprawozdania. Zmienił się także skład komisji konkursowej. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu. 

Głosowano: 3 „za” -  jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5  

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec zgłosił wniosek o nadanie nazwy mostu na Wiśle 

imieniem gen. Józefa Dwernickiego. Mówca podkreślił, że ma rozległą wiedzę na temat tej 
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wyjątkowej postaci historycznej. Jego zdaniem wyswobodzenie Sandomierza spod okupacji 

rosyjskich zaborców jest wystarczającym argumentem na podjęcie tej inicjatywy. 

W roku 2017 przypada 160 rocznica śmierci gen. Józefa Dwernickiego. 

Mówca poinformował, że pismem z dnia 27.04.2016 r. zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie 

stosownej uchwały. 

Pan Piotr Majewski podziękował za wystąpienie. 

Wnioski komisji: 

- Radny Andrzej Bolewski zgłosił potrzebę ustawienia wiaty przystankowej na ul. Lwowskiej 

(naprzeciwko kościoła) oraz wyrównanie terenu wokół przystanku ze względu na zalegającą 

wodę po opadach deszczu. 

- poprosił o jak najszybsze ustawienie kamer monitoringu na skrzyżowaniu ul. Lwowska/ 

Portowa /Flisaków ze względów bezpieczeństwa. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

    Piotr Majewski 

   Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


