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Protokół Nr 9/8/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 13 czerwca 2011 roku 
 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie dokumentów związanych z zarzutem prowadzenia działalności 

gospodarczej na mieniu komunalnym przez radnego Ryszarda Lewandowskiego 
 - Wojewoda Świętokrzyski  - PNK.III.021.1.51.2011 (wpłynęło dn. 25.05.2011r).  
z następującymi załącznikami:  

1. wniosek Pana J. S. *)  z dnia 12 maja 2011 r.;  
2. oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Lewandowskiego z dnia 

08.12.2010r.;  
3. oświadczenie majątkowe radnego powiatu Ryszarda Lewandowskiego z dnia 

26 kwietnia 2010 r.  
oraz odpis pełny z rejestru przedsiębiorców stan na dzień 08.03.2011r. 
pisma Zespół Radców Prawnych: 
  R.P.074.3.2011 (wpłynęło dn. 16.03.2011r.);   
 R.P.074.13.2011 (wpłynęło dn. 01.06.2011r.) 
pismo Ryszarda Lewandowskiego (wpłynęło dn. 03.06.2011r). 
  
4. Rozpatrzenie dokumentów związanych z zarzutem prowadzenia działalności 

gospodarczej na mieniu komunalnym przez radnego Macieja Skorupę. 
 - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Or.0005.45.2011.RT  (wpłynęło dn. 
12.05.2011r.) z załącznikami: 

1. oświadczenie majątkowe radnego Macieja Skorupy z dnia 28.12.2010 r. 
2. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców stan na dzień 16.03.2011 r. 
3. artykuł prasowy TN Nr 15(1561) z dnia 14.04.2011r. 
4. notatka słuŜbowa z dnia 12.05.2011 r. 
5. informacja Skarbnika  SK.0004.3.2011.CG z dnia 04.04.2011 r. 
6. Zespół Radców Prawnych R.P.074.9.2011 z dnia 18.04.2011 r. 

5. Rozpatrzenie dokumentów związanych z zarzutem prowadzenia działalności 
gospodarczej na mieniu komunalnym przez radnego Janusza Sochackiego. 

 - Wojewoda Świętokrzyski – PNK.III.021.1.107.2011 z dn. 30.05.2011 r.  
z załącznikami: 

1. Klub Radnych „Kocham Sandomierz”  z dnia 23.05.2011 r. 
pismo PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach ROKK-CK(KT)OS-050-
41/11/Ach z dn. 26 maja 2011 r. 
pismo PKO BP S.A Centrum Zarządzania Gotówką Wydział Zasilający  
w Kielcach z dn. 07.04.2011/CZG-WZA-8-03/2011 
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pismo PKO BP S.A. Centrum Zarządzania Gotówką Wydział Zasilający  
w Rzeszowie z dn. 08.06.2011 r. znak: CZG WZA 16-1-/2011 

 
6. Przyjęcie informacji Prezesa Sądu Okręgowego znak: Adm-0110-5/11 z dnia 16 maja 
 2011 roku w sprawie wyboru ławników. 
7. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Pan Piotr Majewski udzielił głosu Panu Jackowi Dybusowi. 
Mówca stwierdził między innymi Ŝe: „wszystkim leŜy na sercu dobro Rady. Dzisiejsze 
spotkanie ma pokazać Ŝe potrafimy się porozumieć. Postanowiłem  spróbować zjednoczyć 
Radę, w tym celu rozmawiałem z Przewodniczącymi wszystkich Klubów Radnych. Wszyscy 
chcą porozumienia. Rozmawiałem takŜe z Panem Maciejem Skorupą”.  
 
Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski poinformował o przystąpieniu do rozpatrzenia dokumentów 
związanych z zarzutem prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym przez 
radnego Ryszarda Lewandowskiego i zapytał: czy Państwo Ŝyczą sobie aby przeczytać 
wszystkie dokumenty związane z tą sprawą? Kto jest za tym Ŝeby nie czytać zgromadzonych 
dokumentów ? 
Głosowanie 4 „za” , 0 „wstrzymujących się, 0 „przeciwnych” Pan Maciej Skorupa nie brał 
udziału w głosowaniu. 
Pan Piotr Majewski otworzył dyskusję w w/w sprawie i odczytał opinię uzupełniającą Radcy 
Prawnego. 
Pan Zbigniew Rusak złoŜył wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Pan Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”. (Pan Skorupa nie brał udziału 
w głosowaniu). 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił wniosek o treści 
jak niŜej:: 
„Komisja Praworz ądności po rozpatrzeniu dokumentów związanych z zarzutem 
prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym gminy przez Pana 
Ryszarda Lewandowskiego stwierdziła, Ŝe brak jest przesłanek prawnych do wszczęcia 
postępowania w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego na mocy ustawy o samorządzie 
gminnym” 
Przewodniczący Komisji Praworządności: 
-  Poprosił członków Komisji o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
- W wyniku głosowania: 3 głosy „za” wnioskiem, 1 głos  „wstrzymujący się”(Radny Pan 
Ryszard Lewandowski), przy  0 „przeciwnych” (Pan Maciej Skorupa nie brał udziału  
w głosowaniu) stwierdził,  Ŝe Komisji Praworządności większością głosów przyjęła powyŜszy 
wniosek. 
 
Ad. 4 
 Pan Piotr Majewski poinformował o przystąpieniu do rozpatrzenia zarzutów 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym gminy przez 
radnego Macieja Skorupę. 
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Pan Maciej Skorupa przedstawił obecnym pismo Ogrodniczej Grupy Producenckiej z 2007 r. 
w którym zgłoszono rezygnację z wynajmu lokalu na terenie SORH S.A. oraz koperty 
adresowane do  Ogrodniczej Grupy Producenckiej gdzie adresem jest ul. Mickiewicza. 
Pan Piotr Majewski poprosił o zamknięcie dyskusji i zapytał kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”. Pan Skorupa nie brał udziału 
w głosowaniu. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił wniosek o treści 
jak niŜej:: 
„Komisja Praworz ądności po rozpatrzeniu dokumentów związanych z zarzutem 
prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym gminy przez Pana 
Macieja skorupę stwierdziła, Ŝe brak jest przesłanek prawnych do wszczęcia 
postępowania w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego na mocy ustawy o samorządzie 
gminnym” 
Przewodniczący Komisji Praworządności: 
-  Poprosił członków Komisji o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
- W wyniku głosowania: 4 głosy „za” wnioskiem, 0 głosów  „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych” (Pan Maciej Skorupa nie brał udziału w głosowaniu) stwierdził,  Ŝe Komisja 
Praworządności większością głosów przyjęła powyŜszy wniosek. 
 
Ad. 5 
 Pan Piotr Majewski poinformował o przystąpieniu do rozpatrzenia dokumentów 
związanych z zarzutem prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym przez 
radnego Janusza Sochackiego. 
 Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił pismo 
Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.021.1.107.2011 z dn. 30.05.2011 r.  30 maja 
2011 r. 
Pan Janusz Sochacki  złoŜył oświadczenie: 
„Oświadczam Ŝe: jestem dyrektorem Oddz. PKO BP w Sandomierzu, oświadczam, Ŝe jako 
dyrektor oddziału  nie obsługuję bankomatu na Rynku Starego Miasta, nie prowadzę obsługi 
bankowej: PGKiM sp. z o.o, PEC sp. z o.o,  SORH S.A. ani innej jednostki komunalnej. 
Oświadczam, Ŝe nie brałem udziału w emisji obligacji komunalnych ani w przeszłości ani 
obecnie.  Zarzuty postawione wobec mnie są bezpodstawne”. 
Pan Ryszard Lewandowski zaproponował zamknięcie  dyskusji w tym temacie.  
Piotr Majewski poprosił o przegłosowanie wniosku o zakończenie dyskusji. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”. Pan Skorupa nie brał udziału 
w głosowaniu. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił wniosek o treści 
jak niŜej::  
„Komisja Praworz ądności po rozpatrzeniu dokumentów związanych z zarzutem 
prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym gminy przez Pana 
Janusza Sochackiego stwierdziła, Ŝe brak jest przesłanek prawnych do wszczęcia 
postępowania w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego na mocy ustawy o samorządzie 
gminnym” 
Przewodniczący Komisji Praworządności: 
-  Poprosił członków Komisji o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
- W wyniku głosowania: 4 głosy „za” wnioskiem, 0 głosów  „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych” (Pan Maciej Skorupa nie brał udziału w głosowaniu) stwierdził,  Ŝe Komisja 
Praworządności większością głosów przyjęła powyŜszy wniosek. 
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Pan Piotr Majewski  podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i pozytywne 
zakończenie omawianych tematów. 
 
Ad. 6 
 Pan Piotr Majewski przedstawił pismo Prezesa Sądu Okręgowego znak: Adm-0110-
5/11 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wyboru ławników. 
Przewodniczący obrad poinformował o terminie następnego posiedzenia Komisji 
Praworządności 20 czerwca 2011 roku o godz. 10.00. 
 
Ad. 7 
 Wnioski: 
Pan Andrzej Bolewski zgłosił uwagę, Ŝe na drogach miejskich wewnętrznych ustawione są 
znaki „zakaz ruchu - nie dotyczy mieszkańców” zakaz ten sugeruje Ŝe są to drogi dla elit. 
Prosi o weryfikację ustawieni takich znaków. 
Ad. 8 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
     Piotr Majewski 
   Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


