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Protokół Nr 27/2/2017 

Komisja Praworządności – 19 stycznia 2017 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Mariola Stępień, Sylwester Łatka. 

 Ad. 1,2 

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

posiedzenie. 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta 

Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej. 

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały z uzasadnieniem i otworzył dyskusję. 

Radni poprosili o przedstawienie uchwały powołującej Komisję Statutową (Uchwała  

Nr XXX/327/2016). 

Pan Piotr Majewski przypomniał, że Komisja Statutowa była powołana przez Radę Miasta 

Sandomierza w celu zaopiniowania zmian w Statucie Miasta Sandomierza, dotyczących 

wprowadzenia nowego wzoru herbu, sztandaru, flagi i pieczęci. Zmiany insygniów miasta 

weszły w życie, tym samym komisja wypełniła cel, dla którego została powołana. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący komisji poprosił o głosowanie. Zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

W związku ze zmianą nazwy jednostki organizacyjnej - Samorządowe Centrum Oświaty oraz 

powołaniem zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska Miejskie samorządowy zakład 

budżetowy" dokonuje się aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze 

miasta. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, który dopasowuje istniejącą sieć obwodowych 

komisji wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6,7 

Komisja nie opracowała wniosków. 

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

Piotr Majewski – Przewodniczący komisji Praworządności 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 


