
 

Protokół Nr 17/5/2020 

Komisja Praworządności 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:30 

Godz. zakończenia obrad: 16:30 

 

Posiedzenie Komisji Praworządności odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii 

związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.    

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni spóźnieni: Piotr Chojnacki, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

 

Zaproszeni goście:  

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza; 

2. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierz; 

3. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 

4. Jacek Kuliga – Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

5. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu; 

6. Andrzej Bolewski – radny Miasta Sandomierza; 

7. Dr Piotr M. Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu 

jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.   

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak 

niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

4. Opiniowanie projektu Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet. 

5. Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej – przyjęcie sprawozdania, informacja o stanie 

bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sandomierza. 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 
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Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co 

do przedstawionego projektu porządku obrad.  

 

Uwag nie było. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

„za” – 4; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Na posiedzenie Komisji Praworządności podłączyła się radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Komisja obraduje w licznie 5 członków. 

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. Dodała, że dochody przewidziane są w kwocie 42.000,00 zł z tytułu mandatów  

i wpływy z kosztów egzekucyjnych. Z kolei wydatki zaplanowane są na kwotę 370.000,00 zł w tym 

m.in.: 15.000,00 zł obrona cywilna i 340.000,00 zł – zarządzanie kryzysowe liczone jako 0,5% 

ogólnych wydatków pomniejszonych o: wydatki na wynagrodzenia, obsługę długi, pochodne oraz 

wydatki majątkowe.  

 

Radny Marcin Świerkula zapytał, na jakiej podstawie szacuje się dochody z tytułu mandatów              

i jaki wpływ miasto osiągnęło w bieżącym roku z tego tytułu i o ewentualnych zaległościach?  

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że plan na 2020 rok z tytułu 

dochodów z mandatów przewidywał kwotę 52.000,00 zł a wykonanie wynosi 25.000,00 zł. Z kolei 

zaległości od 2011 roku wynoszą ok 80.000,00 zł. Ewidencje szczegółową na temat zaległości z tytułu 

mandatów prowadzi Straż Miejska. 

 

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że zmniejszone dochody              

z tytułu mandatów wynikają z ograniczeń w przemieszczaniu się z tytułu rozprzestrzeniania się 

pandemii.     

 

Na posiedzenie Komisji Praworządności podłączył się radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje 

w licznie 6 członków. 

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że kwota 340.000,00 zł z tytułu zarządzania kryzysowego jest 

bardzo niska w kontekście trwającej walki z pandemią i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
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Sandomierza. Podkreślił, że część tych środków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia 

pracowników ds. obrony cywilnej miasta. Dodał, że minimum środków powinno wynosić co najmniej 

600.000,00 zł. Na koniec zaznaczył, że trwająca pandemia powinna wymusić zwiększenie środków na 

ten cel w budżecie gminy.    

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że ze środków na zarządzenie 

kryzysowe nie są płacone żadne wynagrodzenia.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako radny wraz z radnym Jackiem Dybusem zwrócił się  

z pismem o przeprowadzenie na koszt miasta testów na obecność koronawirusa dla wszystkich 

mieszkańców. Koszt tego przedsięwzięcia oszacował na kwotę 500.000,00 zł.   

 

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że część radnych na początku trwającej pandemii oddała 

dobrowolnie swoje diety na rzecz sandomierskiego szpitala, które zostały wykorzystane na zakup 

środków ochrony osobistej. Ponadto dodała, że samorząd przekazał środki na testy dla szpitala.  

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że każdy, kto może, pomaga zwłaszcza 

sandomierskiemu szpitalowi w czasie trwającej pandemii. Ponadto dodała, że bezpieczeństwo na 

terenie miasta kuleje zwłaszcza w okresie ciągłego wyłączania oświetlenia ulicznego. Na koniec 

zaznaczyła, że samorząd nie może oszczędzać na zdrowiu, bezpieczeństwu i oświacie.  

 

Więcej głosów nie było. 

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

opiniowanie projektu budżetu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Wynik głosowania: 

„za” – 4; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet. 

 

Radny Marek Chruściel powiedział, że członkowie komisji otrzymali treść Apelu w sprawie 

poszanowania Praw Kobiet, który został przygotowany przez grupę 6 radnych Miasta Sandomierza. 

Otworzył w tym punkcie dyskusję.  

 

Radny Marcin Świerkula wyraził wątpliwości, co do podstawy prawnej przedmiotowego apelu. 

Dodał, że Rada Miasta nie ma uprawnień do podejmowania tego typu apeli, gdyż wykracza to poza 

zakres kompetencji rady. Przywołał tu zapisy art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, że 

apel ma charakter polityczny i nie ma nic wspólnego z ideą poszanowania Praw Kobiet. Na koniec 

radny odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że rada miasta nie może podważać 

tego typu wyroków.  
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Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy na treści apelu jest podpis radcy prawnego potwierdzający 

zgodność z prawem tego typu dokumentu? 

 

Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że na treści apelu nie ma podpisu radcy 

prawnego, gdyż wnioskodawcą apelu nie jest Burmistrz Miasta Sandomierza a grupa 6 radnych 

miasta. 

 

Radny Andrzej Bolewski wyraził obawy, że przyjęcie takiego dokumenty obniży autorytet rady                 

i radnych.  

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że przyjęcie tego apelu będzie łamało 

Konstytucję, gdyż polska ustawa zasadnicza chroni życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

Stwierdziła, że to stwierdzenie jest podparte rozwojem nauki zwłaszcza genetyki.   

 

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że jako radca 

prawny odniesie się jedynie do podstawy prawnej apelu a nie do jego treści. Dodał, że członkowie 

komisji poruszają dwie kwestie. Z jednej strony rada gminy uchwala prawa miejscowe w drodze 

wyłącznie uchwał i one mają charakter wiążący. Niemniej jednak niektóre statuty gmin w tym 

sandomierski dopuszcza takie formy zajmowania stanowisk jak m.in.: apele, deklaracje, które nie maja 

charakteru prawnie wiążącego. 

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że rada może przyjąć tego typu apel. Pojawia się jedynie 

pytanie, czy rada gminy ma kompetencje do oceny wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy podjęcie 

tego apelu nie będzie kompromitowało organu uchwałodawczego gminy.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że od kilku już lat zauważa bardzo silne upolitycznienie 

samorządów w Polsce, co negatywnie odbija się na idei samorządu i funkcjonowaniu państwa jako 

całości. Na koniec dodał, że na poziomie gminy należy rozwiązywać codzienne problemy 

mieszkańców a nie generować kolejne konflikty społeczne. 

 

Radny Marcin Świerkula zaapelował do radnych o rozsądek i rozwagę w podejmowaniu tego typu 

apelu. Na koniec stwierdziła, że apel ma charakter ideologiczny i polityczny, a jego podjęcie 

skompromituje radę miasta i sandomierski samorząd.     

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że dyskusja powinna odnosić się do treści apelu a nie do 

ogólnokrajowej polityki. Stwierdził, że chodzi o to, aby kobieta miała wybór a nie zakaz. 

  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

projekt Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.  

Wynik głosowania: 

„za” – 3; 

„przeciw” – 2; 

„wstrzymujący się” – 1. 
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Radny Marcin Świerkula i radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosili przewodniczącego 

komisji, aby na najbliższej sesji przy prezentowaniu stanowiska komisji zaznaczyć, że jako radni 

głosowali przeciw apelowi. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet. 

 

Ad. 5 

Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami. 

 

Radny Marek Chruściel poprosił o zabranie głosu Jacka Kuligę inspektora ds. zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej. 

 

Jacek Kuliga inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego                 

w Sandomierzu powiedział, że 7 grudnia 2020 roku nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na budowę 

centralnego monitoringu miejskiego, który w sposób zdecydowany poprawi poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców w mieście. Ponadto powiedział, że ochrona miasta przed powodzią jest na stałym, 

dobrym poziomie, o czym świadczy bieżąca inwestycja przeciwpowodziowa w prawobrzeżnej części 

miasta. Dodał, że jest to inwestycja rządowa. Stwierdził, że miasto utrzymuje zapasy środków 

materiałowych na stałym poziomie m.in. mając do dyspozycji ok 60 tys. worków. Sandomierz posiada 

miejski zespół zarządzania kryzysowego, który na bieżąco aktualizuje wymagane dokumenty. Na 

koniec stwierdził, że samorząd na bieżąco również monitoruje stan wałów przeciwpowodziowych.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w przypadku ochrony przeciwpowodziowej nie można być 

nadmiernym optymistą, gdyż natura jest nieobliczalna i potrafi zaskoczyć człowieka.    

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że mieszkańcy prawobrzeżnej części Miasta Sandomierza nie są 

zadowoleni z bieżącej inwestycji przeciwpowodziowej. Dodał, że budowa tego „muru” dzieli 

mieszkańców. Zachodzące zmiany klimatyczne powodują, że Sandomierz coraz częściej będzie 

dotykany zjawiskiem powodzi. Dodał, że beneficjentem inwestycji jest Państwowe Gospodarstwo 

Wodne „Wody Polskie”, ale jako mieszkańcy i samorządowcy powinniśmy swoje uwagi zgłaszać         

i monitorować wykonanie tej inwestycji.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że odbyły się spotkania władz samorządowych z wykonawcą  

i beneficjentem inwestycji, ale z tych spotkań nic konkretnego nie wynikło. Dodał, że projekt 

pozostawia wiele do życzenia, na który samorząd nie miał znaczącego wpływu. Zaznaczył, że 

zjawisko ulewnych deszczy powoduje podtapianie części nieruchomości ze względu na złe wykonanie 

odwodnienia części ulic. Następnie przedstawił problemy powodziowe prawobrzeżnej części miasta. 

Na koniec poprosił o przygotowanie przez sandomierskie zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną 

raportu o bezpieczeństwie powodziowego Miasta Sandomierza. 

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że bezpieczeństwo miasta to nie tylko 

bezpieczeństwo powodziowe. Zaznaczyła, że zachodzące zmiany klimatyczne powodują nowe 

wyzwania, na które należy reagować. Na koniec zapytała, czy miasto dysponuje schronami 

przeciwlotniczymi w których mogliby się schronić mieszkańcy na wypadek zagrożenia militarnego.  
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Radny Marcin Świerkula powiedział, że projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego został 

opracowany już kilka lat temu. To wtedy był czas i moment na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń. Dodał, 

że jako mieszkaniec miał zastrzeżenia co do zabezpieczenia cieku wodnego Atramentówka”, który 

powinien mieć charakter retencyjny i przeciwpowodziowy. Na koniec stwierdził, że jakiekolwiek 

zmiany w projekcie na obecnym etapie spowodują wieloletnie opóźnienia w realizacji inwestycji, 

która jest niezbędna dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ewentualne zmiany jako samorząd będziemy 

zgłaszać po zakończeniu tej inwestycji.   

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że zarządzanie kryzysowe, obrona 

cywilna miasta, mają za zadanie reagować na powstałe zagrożenie, a nie im zapobiegać. 

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nikt nie wnioskuje o zatrzymanie trwającej inwestycji 

przeciwpowodziowej. Sprawa dotyczy jedynie jakości i aranżacji elementów inwestycji w krajobraz 

miejski. Następnie radny omówił problematykę ochrony przeciwpowodziowej w Sandomierzu. Na 

koniec zaapelował o organizowanie spotkań w tej tematyce z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 

„Wody Polskie” i z lokalnymi przedsiębiorcami.  

 

Jacek Kuliga inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego                 

w Sandomierzu powiedział, że na terenie Miasta Sandomierza nie ma żadnych budynków                   

o charakterze obronnym. 

 

Ad. 6 

Funkcjonowanie Straży Miejskiej – przyjęcie sprawozdania, informacja o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Miasta Sandomierza. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że sandomierska Straż Miejska 

przekazała stosowne sprawozdanie z swojej działalności za 2019 rok. 

 

Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że Straż Miejska 

powołana jest do realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach                     

i ochronie środowiska. Ze względu na stan pandemii działania te stały się niemożliwe do realizowania. 

Od 31 marca 2020 roku do 27 czerwca 2020 roku zgodnie z zarządzeniem Wojewody 

Świętokrzyskiego Straż Miejska została włączona pod jurysdykcję Komendanta Powiatowego Policji 

w Sandomierzu. Łącznie wraz z policją Straż Miejska wykonała 161 patroli. Dodał, że w bieżącym 

roku Straż Miejska przyjęła dwóch dodatkowych funkcjonariuszy celem usprawnienia 

funkcjonowania. Od 29 października 2020 roku ponownie Straż Miejska jest pod jurysdykcją policji 

celem przeciwdziałaniu skutkom drugiej fali pandemii. Aktualnie Straż Miejska ma 17 

funkcjonariuszy w tym komendanta i czterech funkcjonariuszy biurowych. 

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek podziękowała za funkcjonowanie i dotychczasową 

działalność Straży Miejskiej. Podkreśliła dobrą współpracę z miejskimi strażnikami. 

 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, czy istnieje harmonogram patroli Straży Miejskiej. Równocześnie 

zaapelował o zwiększenie ilości patroli zwłaszcza rowerowych na terenie miasta. Ponadto 

zasugerował uruchomienia skrzynki elektronicznej, by mieszkańcy mogli składać prośby                          

o interwencje, uwagi do strażników. 
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Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że w przyszłym roku 

zostaną reaktywowane rowerowe patrole strażników. Równocześnie podkreślił, że Straż Miejska 

dysponuje pocztą elektroniczna na którą mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że na terenie spółdzielni przy ul. Baczyńskiego poziom 

bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. Dodał, że największym problemem jest parkowanie 

pojazdów samochodowych w miejscach niedozwolonych, które utrudniają dojazd służb ratunkowych 

do bloków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości i porządku w ramach gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

 

Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu poinformował członków komisji                 

o uprawnieniach straży w zakresie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi oraz                           

o zabezpieczaniu imprez o charakterze masowym.  

 

Więcej pytań nie było. 

 

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

„Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2019 rok”.  

Wynik głosowania: 

„za” – 4; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0. 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

„Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2019 rok”. 

 

Ad. 7 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji 

Praworządności, jak niżej:  

 

1. Obywatelska Grupa Inicjatywna ds. Nadania Nowych Nazw Ulic skierowała pismo z prośbą               

o zamontowanie znaków informujących mieszkańców o nowo powstałych ulicach zgodnie              

z uchwałą Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku. W odpowiedzi Burmistrz 

Miasta Sandomierza informuje, że ze względu na cięcia w budżecie związane z pandemią 

znaki te zostaną zamontowane do końca bieżącego roku; 

2. P.B.*) Mieszkaniec Sandomierz złożył pismo w sprawie zmiany części ul. Chwałeckiej na ul. 

Ronalda Regana. Członkowie komisji krytycznie odnieśli się to tej propozycji. 

 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że pod takimi wnioskami o zmianę nazwy ulic powinna podpisywać 

się grupa mieszkańców Sandomierza. W przeciwnym razie każdy mieszkaniec będzie mógł dowolnie 

wnioskować o zmianę nazw ulic czy placów.  

 

Radna Agnieszka Franczak-Szczepanek powiedziała, że Komisja Praworządności powinna 

opracować regulamin dot. nazewnictwa ulic, placów itd. oraz przygotować projekt uchwały w sprawie 

Zasłużonego Obywatela Miasta Sandomierza.  
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Radna Marek Chruściel przewodniczący komisji podsumował dyskusję sugerując odrzucenie 

przedmiotowego wniosku. 

 

3. I.U.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo o nadanie nazwy ulicy, na której mieszka - ul. 

Platanową, gdyż aktualnie ulica nie ma swojej nazwy. 

 

Przewodniczący komisji powiedział, że wniosek jest słuszny. Ponadto dodał, że obok wspomnianej 

ulicy funkcjonuje kolejna droga, która również nie ma nazwy i mogłaby nosić nazwę ul. Bukowej.  

 

W wyniku dyskusji członkowie radni zgodzili się co do nazwy ulic. Platanowej i Bukowej. Ponadto 

obecna na posiedzeniu komisji Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że wydział przygotuje 

stosowną uchwałę w tej sprawie.  

 

4. Mieszkańcy Sandomierza: Z.P.*) oraz A.Z.*) złożyli pisma w sprawie złego zachowania 

sąsiadów w blokach socjalnych. Radny Marek Chruściel stwierdził, że tego typu pisma 

powinna rozpatrywać Straż Miejska lub policja.    

5. Stowarzyszenie Proximus Inicjatywa dla Sandomierza złożyło wniosek o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Wacławowi Brzozowskiemu. Radny Marek 

Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że trwają prace nad nowym projektem uchwały 

w sprawie nadawania tego tytułu. Dodał, że wniosek ten będzie rozpatrywany po uchwaleniu 

nowego regulaminu w tej sprawie. 

6. Radny Andrzej Bolewski złożył pismo w sprawie upamiętnienia jubileuszu 450 lecia Zgody 

Sandomierskiej w postaci pamiątkowej tablicy w przestrzeni publicznej miasta. Burmistrz 

Miasta Sandomierza w odpowiedzi stwierdził, że taka tablica zostanie umieszczona w styczniu 

2021 roku na elewacji Kamienicy Oleśnickich. Rozgorzała na ten temat dyskusja.  

7. Mieszkaniec Sandomierza Z.P.*) złożył wniosek w sprawie uhonorowania swojej działalności 

kulturowej i sportowej na rzecz Miasta Sandomierza.  

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że Pan Z.P.*) jest osobą zasłużoną dla Miasta 

Sandomierza i warto rozważyć uhonorowanie jego działalności zwłaszcza w zakresie rozwoju życia 

kulturalnego w mieście.  

 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że warto by członkowie komisji opracowali regulamin przyznawania 

tytułu Zasłużony dla Miasta Sandomierza, dzięki któremu można byłoby uhonorować Pana Z.P.*) 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji podsumował dyskusje. Zasugerował, by 

członkowie komisji zawnioskowali do Burmistrza Miasta Sandomierza o uhonorowanie Pana Z.P.*)  

 

Radny Marcin Świerkula poruszył kwestie poruszania się samochodów osobowych na terenie 

międzywala. Stwierdził, że jest to teren objęty programem Natura 2000 i warto by samorząd zwrócił 

się do zarządcy tych terenów o określenie w drodze regulaminu ograniczeń w poruszaniu się na tych 

terenach. 

 

Rozgorzała na ten temat dyskusja.    
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Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja w toku dyskusji przyjęła 

następujące wnioski: 

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu,               

w której droga gminna o numerze ewidencyjnym 1172 położna w Sandomierzu Obręb 

Poscaleniowy będzie nosić nazwę - Platanowa oraz droga gminna o numerze ewidencyjnym 

1173 położona w Sandomierzu Obręb Poscaleniowy będzie nosić nazwę - Bukowa. 

2. Zwrócenie się Burmistrza Miasta Sandomierza do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

„Wody Polskie” o możliwość wprowadzenia regulaminu, który będzie wprowadzał 

ograniczenia wjazdu i poruszania się samochodów na terenie międzywala ze względu na 

ochronę tych terenów w ramach Natury 2000.   

3. Rozważenie przyznania tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Sandomierza” Panu Z.P.*) 

zam. ul. (…)*), 27-600 Sandomierz.  

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie komisji.  

 

 

 

 

         Przewodniczący  

                       Komisji Praworządności 

         Marek Chruściel 

 

 

 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

UM Sandomierz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


