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PROTOKÓŁ NR 3/1/2019 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 12 lutego 2019 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Radni obecni na posiedzeniu; 

Marek Chruściel, Kazimiera Bednarska, Piotr Chojnacki, Marcin Świerkula. 

Radni nieobecni: Jerzy Żyła. 

 W posiedzeniu wzięli udział: 

Mieszkańcy Sandomierza  prowadzący działalność gospodarczą – przewozy turystyczne MELEXAMI. 

Pani Edyta Duma – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

Ad. 1 

Pan Marek Chruściel powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 

i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z informacją o prowadzeniu nielegalnego hazardu na ul. Przemysłowej 7. 

4. Rozpatrzenie pism w sprawie nadania nazw dla ulic, placów i rond: 

- pismo Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa znak: G.6624.1.2019.KG z dnia 07.01.2019 

r. zawierające wnioski o nadanie nazwy ronda u zbiegu ulic Portowa/Zarzekowice, 

- pismo Jednostki Wojskowej 3533 w Sandomierzu – wniosek o nadanie nazwy ronda przy ul. 

11 Listopada, 

- pismo Kanclerza Kurii Diecezjalnej w sprawie nadania „jednej z arterii komunikacyjnych 

imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”. 

5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza: 

 - wniosek Pana S.B.*), 

 - wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie-Sandomierz, 

 - wniosek Pani M.K.*). 

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Praworządności. 

7. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Pan Marek Chruściel poprosił obecnych na posiedzeniu Mieszkańców o przedstawienie swojej 

sprawy. 

Pani U.P.*) poinformowała, że w ubiegłym roku złożyła dokumenty o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności przewozowej MELEXAMI i otrzymała opinię negatywną. 

Niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową otrzymali takie zezwolenia. 

Pani U.P.*) wyraziła swoje zaniepokojenie, że nie otrzyma takiego zezwolenia, jest to dla niej jedyne 

źródło utrzymania. 
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Z informacji, jakie do niej dotarły z różnych źródeł wynika, że mają być wprowadzone zmiany  

w organizacji ruchu tych pojazdów np. ma być zlikwidowany parking dla melexów na południowej 

pierzei Rynku, a w tym miejscu mają powstać stragany. 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, czy Mieszkanka wyraża zgodę  na odczytanie pisma o którym mówi. 

Pani U.P.*) wyraziła zgodę. 

Radny Piotr Chojnacki odczytał pismo z którego wynika, że Burmistrz informuje w nim o przedłużeniu 

terminu na załatwienie złożonego wniosku. 

Podkreślił, że przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie jest odmową. 

Pani U.P.*) poprosiła radnych o pomoc i interwencję w przedstawionej sprawie. Powtórzyła, że boi 

się, że nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie tej działalności. 

Pan Arkadiusz Strugała powiedział, że trwają prace nad wprowadzeniem ograniczenia ruchu 

kołowego na płycie Rynku. Głównym powodem takich zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa dla 

pieszych. „W tej chwili jest 16 miejsc parkingowych natomiast około 30 meleksów jeździ po płycie 

Rynku”. Poinformował, że obecne miejsce parkingowe dla melexów będzie przeniesione na parking 

przy ul. Sokolnickiego. 

Przewodniczący obrad podkreślił, że miasto musi również respektować wytyczne Policji w tej 

sprawie. 

Pani U.P.*) poprosiła o pozostawienie parkingu na płycie rynku i wprowadzenie zakazu przejazdu 

wokół Ratusza. „Będziemy zjeżdżać w dół w ul. Mariacką i Zamkową. My za parking płacimy 5 zł za m2 

a ile płacą za zajęcie placu pod stragany? Dużo mniej, chyba 1 zł.” 

Pan Marek Chruściel powiedział, że „znamy Państwa obawy, zwrócimy się do Burmistrza o udzielenie 

szczegółowych informacji na temat planowanej reorganizacji”. 

Podziękował mieszkańcom za przybycie. 

Komisja po dyskusji opracowała i przyjęła jednogłośnie (4 głosy „za”) pytania, z jakimi zwróci się do 

Burmistrza: 

- czy planowane jest wprowadzenie ograniczeń lub cofnięć wydanych zezwoleń na przewóz osób 

Melexami, 

- czy przewiduje się zmianę miejsca parkingowego i tras przejazdu Melexów, 

- czy możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się Meleksów po płycie Rynku. 

Powyższe tematy, będą analizowane na najbliższym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący komisji poinformował że powyższe pytania przedłoży Burmistrzowi odrębnym 

pismem. 

 

Komisja przyjęła na posiedzeniu mieszkańca – Pana S.B.*), który przedstawił kandydaturę Pani 

Zuzanny Strugała-Łukawskiej do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

Podczas omawiania tematu poinformowano Mieszkańca o przyjętym przez Radę Miasta regulaminie 

nadawania tego tytułu. 

Pan S.B.*) otrzymał kopię regulaminu. Wyraził swoje niezadowolenie z powodu w związku  

z wymogiem dołączenia do wniosku 200 podpisów popierających. 

 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z treścią maila w którym autor donosi o prowadzeniu nielegalnego hazardu na 

terenie targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej. 

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Pan Arkadiusz Strugała. 
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Mówca powiedział, że w tej sprawie było wiele zgłoszeń. Straż Miejska nie posiada kompetencji, aby 

kontrolować tego typu działalność, organem właściwym w tej sprawie jest Izba Celna. Jednostka ta 

prowadzi działania operacyjne, natomiast ustawa o grach hazardowych wskazuje, że tego typu 

działalność znajduje się pod nadzorem Państwa. Osobiście byłem u Naczelnika Izby Celnej w dniu 26 

stycznia br. i dowiedziałem się, że automaty do gier zostały skonfiskowane”. 

Po przeprowadzeniu dyskusji komisja stoi na stanowisku, że administrator targowiska powinien 

prowadzić częste kontrole miejsc w których istnieje podejrzenie o prowadzenie tej działalności  

i dokonywać zgłaszania tego faktu do Izby Celnej. 

 

Ad. 4 

Rozpatrzenie pism w sprawie nadania nazw dla ulic, placów i rond. 

Pani Edyta Duma przedstawiła informacje o miejscach, które nie mają jeszcze nadanej nazwy. 

Komisja zapoznała się z pismem Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa znak: G.6624.1.2019.KG  

z dnia 07.01.2019 r.  

W/w pismo zawiera mapy sytuacyjne ze wskazaniem ulic i innych miejsc, które nie posiadają nazwy. 

Do pisma dołączono wnioski popierające nadanie imienia „Rondo 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości” dla ronda u zbiegu ulic Portowa/Zarzekowice, złożone przez: 

- grupę Radnych 

- Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z. o.o. w Sandomierzu. 

- Związki Zawodowe Pracowników NSG Group. 

Komisja zapoznała się z; 

- pismem Pana J.S.*) – wniosek o nadanie imienia „Pułkownika Wacława Króla” dla ronda przy ul. 

Baczyńskiego, 

- pismem Jednostki Wojskowej 3533 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia „Rondo 

Sandomierskich Radiotechników” dla ronda przy ul. 11 Listopada, 

- pismem Kanclerza Kurii Diecezjalnej w sprawie nadania „jednej z arterii komunikacyjnych imienia 

Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”. 

Po dyskusji przyjęto następujące stanowisko: 

Komisja Praworządności pozytywnie – jednogłośnie - zaopiniowała wnioski w sprawie nadania 

imienia: 

- „Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości” - rondo u zbiegu ul. Portowa i Zarzekowice, 

- „Rondo Porucznika Wacława Króla” - rondo przy ul. Baczyńskiego, 

- „Rondo Sandomierskich Radiotechników” – rondo przy ul. 11 Listopada. 

Po przeanalizowaniu wniosku Wspólnot Parafialnych w sprawie nadania „jednej z arterii miejskich 

imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” ustalono, że imieniem tym może być  

w przyszłości nazwana np. ul. Lwowska – bis lub nowy most na Wiśle.  

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza: 

 - wniosek Pana S.B.*), 

 - wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie-Sandomierz, 

 - wniosek Pani M.K.*) 

 

Obecny na posiedzeniu Pan S.B.*) przedstawił swój wniosek o nadanie tytułu dla Pani Zuzanny 

Strugała-Łukawskiej – lekarza Przychodni Zdrowia „Rodzina” w Sandomierzu. 
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Wnioskodawca został poinformowany, że Rada Miasta ubiegłej kadencji przyjęła regulamin 

nadawania tego tytułu. 

Przewodniczący komisji poprosił Wnioskodawcę o uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie  

z przyjętymi wymogami. 

Przewodniczący przedstawił wniosek złożony przez Panią Marię Jaroszuk występującą w imieniu 

Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie-Sandomierz” 

Wniosek dotyczy nadania tytułu dla Pana Grzegorza Gieleraka. 

Do wniosku dołączono listy poparcia oraz opis działalności Pana Grzegorza Gieleraka. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani M.K.*) o nadanie tytułu Panu Maciejowi Płaza. 

Komisja stwierdza, że w/w wnioski wymagają uzupełnienia zgodnie z wymogami regulaminu 

nadawania tytułu. 

Przewodniczący komisji zapewnił, że prześle do Wnioskodawców stosowne pisma w tej sprawie. 

 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Praworządności. 

Przewodniczący poinformował, że w aktach komisji znajduje się dokument – „Sprawozdanie  

z działalności Straży miejskiej za 2018 rok” do zapoznania się. 

Komisja zapoznała się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu znak: Cr-KR-076/1/19 

dotyczącym wsparcia finansowego jednostki. 

Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie . 

 

Ad. 7 

Pan Marek Chruściel podsumował ustalenia  komisji: 

 

Komisja przyjęła na posiedzeniu przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób Melexami  

w obrębie Starego Miasta. 

Z informacji przekazanej przez przedsiębiorców wynika, że miasto prowadzi prace nad 

wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu drogowego w obrębie Rynku, które będą miały wpływ na 

świadczenie tych usług. 

W związku z powyższym komisja zwróci się do Burmistrza o przedstawienie informacji  

w następujących kwestiach: 

- czy planowane jest wprowadzenie ograniczeń lub cofnięć wydanych zezwoleń na przewóz osób 

Melexami, 

- czy przewiduje się zmianę miejsca parkingowego i tras przejazdu Melexów, 

- czy możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się Meleksów po płycie Rynku. 

Powyższe tematy, będą analizowane na najbliższym posiedzeniu komisji. 

Komisja z niepokojem przyjęła informację przekazaną do Rady Miasta drogą mailową o „prowadzeniu 

nielegalnego hazardu” na placu przy ul. Przemysłowej 7. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Pana Arkadiusza Strugałę – Komendanta Straży Miejskiej, 

komisja stoi na stanowisku, że Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie jako administrator placu 

targowego powinien być zobowiązany przez Pana Burmistrza do częstych kontroli miejsc 

„podejrzanych” o prowadzenie tej działalności oraz zgłaszania tego faktu odpowiednim służbom. 

Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskami Mieszkańców o nadanie tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Sandomierza, które nie spełniają kryteriów zawartych w regulaminie nadawania tego tytułu 

(Uchwała nr LXIV/848/2018 z dnia 19 września 2018 r.) 



 

5 
 

Komisja stoi na stanowisku iż należy powiadomić Wnioskodawców o przyjętym przez Radę Miasta 

regulaminie  i konieczność dostosowania dokumentów do przyjętych wymogów formalnych. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała wnioski  w sprawie  nadania nazw: 

- „Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości”  - rondo u zbiegu ul. Portowa i Zarzekowice, 

-„Rondo Porucznika Wacława Króla”  - rondo przy ul. Baczyńskiego, 

- „Rondo Sandomierskich Radiotechników” – rondo przy ul. 11 Listopada. 

Po przeanalizowaniu wniosku Wspólnot Parafialnych w sprawie nadania „jednej z arterii miejskich 

imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” ustalono jednogłośnie, że imieniem tym może 

być w przyszłości  nazwana np. ul. Lwowska – bis lub nowy most na Wiśle.  

Powyższe ustalenia zostaną przekazane do Burmistrza miasta odrębnym pismem. 

 

Ad. 8 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.       

 

 

      Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 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 

 

 

 

 


