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Protokół Nr 5/4/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 30 marca 2011 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Pan Mirosław Czaja 
 
Ad. 1 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja na temat przebiegu  akcji zima. 
4. Analiza funkcjonowania przytuliska dla zwierząt. 
5. Informacja w sprawie rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem zmian w Statucie Miasta 

Sandomierza.  
6. Rozpatrzenie pism bieŜących: 
 - PGKiM sp. z o.o. znak: TK/755/2011 dotyczące poprawy funkcjonowania transportu   
   publicznego, 
 - Forum Obywatelskie na Rzecz Rozwoju PrawobrzeŜnego Sandomierza – I protokół, 
 - Pani Wiesława Brzozowska w sprawie udzielenia pomocy, 
 - Pan  Jerzy Sałata w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta  Sandomierza 
i podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. 
7. Zamknięcie obrad. 
Komisja  jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
 

Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski poprosił o przedłoŜenie Komisji informacji w sprawie przebiegu 
akcji zima 2010/2011 

Informacji udzielił Pan Marcin Gieracha – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego UM Sandomierz. 
W dyskusji radni pytali o: 
 - wykaz dróg zakwalifikowanych do odśnieŜania w pierwszej kolejności, 
 - termin przystąpienia do usuwania piachu z ulic i chodników, 
 - moŜliwość zdyscyplinowania właścicieli działek by uporządkowali śmieci po 
 powodzi. 

W związku z ogromem prac porządkowych Pan Marcin Gieracha widzi potrzebę 
większego zaangaŜowania patroli StraŜy Miejskiej.  

Komisja jednogłośnie popiera wniosek, by zwiększyć udział StraŜy Miejskiej w 
pracach porządkowych prawobrzeŜnej części miasta. 
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Ad. 4 
 Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Marcina Kułakowskiego 
reprezentującego Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami - przytulisko dla bezdomnych 
zwierząt przy ul. Wiśniowej. 

Mówca udzielił obszernej informacji o warunkach Ŝycia zwierząt oraz potrzebach 
związanych z dalszym prowadzeniem przytuliska. Podkreślił ogromne zasługi wolontariuszy, 
którzy oprócz codziennej pracy związanej z obsługą zwierząt (karmienie, sprzątanie, 
podawanie leków) prowadzą stronę internetową dzięki której wielu podopiecznych  znalazło 
swoich nowych właścicieli. 
Radni w dyskusji poruszyli sprawę 
 - skarg mieszkańców ul Wiśniowej na przytulisko (zakłócanie spokoju) 
 - moŜliwości przeniesienia przytuliska na teren obok oczyszczalni ścieków. 
Członkowie Komisji wyrazili swoje docenianie dla pracy jaką wykonują ochotnicy w 
przytulisku na ul. Wiśniowej. 
 
Ad. 5 
 Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe zgodnie ze Statutem załącznik Nr 6 § 2 pkt 2 do 
zakresu działania Komisji Praworządności naleŜą sprawy „przepisów prawa miejscowego” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zasygnalizował potrzebę 
uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza. W związku z powyŜszym 
Komisja Praworządności w najbliŜszym czasie będzie pracować nad wprowadzeniem 
ewentualnych poprawek, zgłoszonych przez komisje stałe oraz Kluby Radnych. 
Terminarz prac przedstawia się następująco: 
do 30 kwietnia zebranie wniosków o wprowadzenie  zmian w Statucie, 
1-31 maja opracowanie propozycji zmian do Statutu i zaopiniowanie ich przez komisje 
stałe, 
do 30 czerwca  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu 
Miasta Sandomierza. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony plan działania. 
 
Ad. 6 
 Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Praworządności: 
Pan Piotr Majewski poprosił członków Komisji o zajęcie stanowiska w sprawie pisma 
PGKiM sp. z o.o.znak: TK/755/2011 dotyczącego poprawy funkcjonowania transportu    
publicznego. 
Członkowie Komisji dyskutowali o: 
 - moŜliwościach gminy w realizowaniu zadania dotyczącego transportu zbiorowego  
 z wykorzystaniem przewoźników prywatnych 
 - wolnym rynku usług przewozowych, 
 -  koordynacji przewozów 
Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego  pisma oraz informacjami jakie złoŜyli obecni na 
posiedzeniu przedstawiciele spółki Komisja uznała, za konieczne wypracowanie metod 
współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, Starostwem Powiatowym oraz innymi 
jednostkami zajmującymi się organizowaniem ruchu a koordynatorem miejskim, celem 
dokładnego egzekwowania obowiązujących przepisów. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Forum Obywatelskiego na Rzecz Rozwoju 
PrawobrzeŜnego Sandomierza. 

Radni oczekują na włączenie ich do inicjatywy Forum Obywatelskiego. 
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Komisja zapoznała się z pismem Pani Wiesławy Brzozowskiej nie zajmując 
stanowiska w przedstawionej sprawie. 
 

Pan Piotr Majewski przedstawił obecnym treść pisma Pana Jerzego Sałaty z dnia 9 
marca 2011 roku dotyczącego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta 
Sandomierza i podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Ryszarda 
Lewandowskiego.  

Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego 
znak: RP.074.3.2011 (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) z którego wynika, Ŝe: 
- wnioskodawca nie jest uprawniony do Ŝądania zwołania sesji nadzwyczajnej, 
- Pan Ryszard Lewandowski złoŜył w dniu 31 stycznia 2011 roku pisemne oświadczenie  
o zrzeczeniu się mandatu radnego, 
- radny skutecznie zrzekł się funkcji członka Rady Nadzorczej  PGKiM sp. z o.o. w 
Sandomierzu i brak jest podstaw do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu. 

 Pan Ryszard Lewandowski wyjaśnił, Ŝe w ustawowym terminie tj. w dniu 31 stycznia 
2011 roku złoŜył w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu rezygnację z 
funkcji członka Rady Nadzorczej PGKiM sp. z o.o. 
Pan Ryszard Lewandowski opuścił salę obrad. 
Pan Piotr Majewski Przewodniczący Komisji  poprosił obecnych o głosowanie za 
odrzuceniem podniesionych przez Pana Jerzego Sałatę Ŝądań. 
Głosowano: 3 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
Stanowisko Komisji: 
Komisja Praworządności w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza, Ŝe zarzuty 
podniesione w piśmie   Pana Jerzego Sałaty z dnia 9 marca 2011 roku są nieuzasadnione. 
 
Ad. 7 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
 
 
      Piotr Majewski 
    Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 


