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PROTOKÓŁ NR 4/2/2019 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 15 marca 2019 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Radni obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Jerzy Żyła. 

Zaproszeni: ks. Kan. mgr lic. Krzysztof Rusiecki – Proboszcz Parafii Nawrócenia Św. Pawła 

Apostoła w Sandomierzu,  

Pan Andrzej Gach – koordynator Wspólnoty Parafialnej Parafii Nawrócenia Św. Pawła 

Apostoła 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 i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z pismem znak: SEK.0003.10.2019.APR z dnia 7.03.2019 r – odpowiedź 

Burmistrza Sandomierza  na zapytania złożone przez Komisję Praworządności. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2018 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Zapoznanie się z pismem znak: SEK.0003.10.2019.APR z dnia 7.03.2019 r – odpowiedź 

Burmistrza Sandomierza  na zapytania złożone przez Komisję Praworządności. 

Pan Marek Chruściel przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisja 

wypracowała wnioski i zapytania, które skierował do Burmistrza. Dotyczyły one między 

innymi: 

- organizacji przewozu turystów MELEXAMI,  

- donosu o nielegalnym prowadzeniu hazardu na placu targowym i inne.  

Zapytał, czy radni zapoznali się z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza? 

Radni potwierdzili zapoznanie się z w/w pismem. 

Pan Marek Chruściel dodał, że: 

-  „odbyło się szereg spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi przewozy MELEXAMI. 

Z informacji jakie docierają do radnych wynika, że współpraca miasta z przedsiębiorcami  

w tym zakresie odbywa się z obopólnym zadowoleniem stron”, 
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- Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień co do przepisów regulujących 

prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem automatów do gier losowych. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Ad. 4 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2018 rok. 

Pan Marek Chruściel poinformował o złożonym do Przewodniczącego Rady Miasta- 

„Sprawozdaniu z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2018 rok.”  

Poprosił Radnych o zapoznanie się z dokumentem. Zaznaczył, że „jeśli będą jakieś 

niewyjaśnione sprawy i problemy to zaprosi Komendanta Straży Miejskiej na jedno  

z posiedzeń Komisji w celu udzielenia stosownych wyjaśnień.   

 

Ad. 5 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Pan Marek Chruściel przypomniał, że komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków 

o nadanie nazw ulicom i rondom w mieście, między innymi wnioskiem o  nadanie „jednej  

z arterii komunikacyjnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta imienia 

Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”.  

Komisja uznała, że w chwili obecnej  nie ma godnego miejsca, które mogłoby nosić to 

imię. Powiedział, że zaproszenie ks. Krzysztofa Rusieckiego na dzisiejsze posiedzenie komisji 

nie jest przypadkowe, chciał bowiem osobiście przedstawić wykaz miejsc, które na terenie 

miasta nie posiadają nazwy. 

W dalszej dyskusji przypomniano, że padły już propozycje nadania tego imienia  

w przyszłości dla nowo wybudowanego mostu na Wiśle lub nowo wybudowanej ulicy 

Lwowska – bis. 

Omówiono kwestie związane z procedurami nadawania nazw dla dróg krajowych  

i  powiatowych.  

Pan Marek Chruściel powiedział, że „nie jesteśmy właścicielami tej drogi i mostu 

możemy wystąpić z wnioskiem do Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii”.  

Ksiądz Krzysztof Rusiecki podkreślił, że zbliża się 35 rocznica śmierci ks. Jerzego 

Popiełuszki i byłby to ekumeniczny patron mostu”. Zauważył, że ważne jest aby 

społeczeństwo poparło tę ideę. 

Wobec braku innych pytań wśród Radnych, Pan Przewodniczący Komisji 

Praworządności zamknął dyskusję w tym punkcie i sformułował wniosek.  

Komisja Praworządności wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do nadania 

imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki dla mostu na Wiśle oraz ustalenie jakie 

organy powinny wyrazić na to zgodę. 

 

Wynik głosowania - 4 „za”- jednogłośnie . 

 

 Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na inwestycję, której Zleceniodawcą jest 

Województwo Świętokrzyskie oraz Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,  

a wykonawcą zadania Firma Energopol-Szczecin. Jest to realizacja projektu „Ochrona 

Przeciwpowodziowa Sandomierza”, która oznacza zabezpieczenie przeciwpowodziowe  
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w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowę pompowni Koćmierzów i śluzy 

grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę 

z Atramentówki  do pompowni. Ponadto zabezpieczone mają zostać wały rzeki Koprzywianki 

(12,9 km lewego oraz 14,4 km prawego), a w miejscowości Szewce ma powstać 

przepompownia wody. Firma Energopol-Szczecin zajmuje się także rozbudową wału 

opaskowego, który przed wielką wodą zabezpiecza Hutę Szkła i osiedle w Sandomierzu, oraz 

rozbudową wału Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów. Do tego m.in. 

przebudowane i rozbudowane zostaną przepompownie Nadbrzezie i Zajeziorze. 

 Podkreślił, że potrzebny jest nadzór nad tymi pracami, ponieważ Wykonawca jest 

spoza Sandomierza i gdy zakończą prace, Sandomierz zostanie z wszystkimi 

niedociągnięciami i problemami.  

Pan Piotr Chojnacki poprosił o sprecyzowanie wniosku dotyczącego kontroli cieku 

wodnego Atramentówki.  

Pan Marcin Świerkula dodał, że „w Koćmierzowie powinny być wody przekierowane 

do nowo powstałej przepompowni. Kłopotem są jeszcze osady z zakładu Huty, który 

wypuszcza siarkowodór, robią się bagna, a opar jest groźny dla mieszkańców. Powinien 

Sanepid zająć się tą sprawą”.   

Dodał również, że na etapie projektowania Wykonawca nie uwzględnił 

Atramentówki, która uratowała przed powodzią osiedla Huty w Sandomierzu. Potwierdził 

opinię Pana Piotra Chojnackiego o tym, że powinny być skontrolowane prace, jak i wygląd 

zbiorników. „Wody brakuje, a siarkowodór śmierdzi. Robi się niebezpieczna i niedorzeczna  

sytuacja, żeby bagna były w centrum miasta”.  

Pan Marcin Świerkula poinformował, że zapoznał się z projektem i nie ma w nim nic  

o docelowym rozwiązaniu powyższych problemów. Radny ma dużo zarzutów wobec projektu 

i jakości wykonywanych robót. Pyta: 

-„ Czy to ma być zasypane i jak ma to wyglądać?”  

 

Pan Piotr Chojnacki dodał, że Atramentówka „podlega pod Sandomierz, a zlewnia 

Trześniówki pod Stalową Wolę, która nie wiedziała o żadnych robotach na terenie 

Sandomierza. Dużym problem jest zarządzanie. Ciężko się dowiedzieć, kto właściwie to 

projektował? Kto sprawuje nadzór i do kogo można zgłaszać uwagi? Mieszkańcy mają 

pretensje do Radnych. Już wiemy, że nie będzie to spełniać takiej roli, jak założenie 

gwarantowało.”  

Stwierdził, że Miasto musi wystąpić do Wód Polskich z pytaniem: 

„Jakie są w ramach inwestycji przeciwpowodziowych działania na obecnych zbiornikach 

Atramentówki?” 

Problemem jest jeszcze obszar chroniony przez „Naturę 2000”. 

Wbrew zapowiedziom nie będzie wycinki drzew między wałami w Sandomierzu. Nie zgodziła 

się na nią Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  

Wobec braku pytań Przewodniczący sformułował następujące wnioski z dyskusji: 

 

1. o nadanie  im. ks. Jerzego Popiełuszki dla mostu na Wiśle.  

2. przeprowadzenie kontroli cieku wodnego Atramentówki. 
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3. Udzielenie informacji, jakie działania są prowadzane w ramach inwestycji 

przeciwpowodziowych na obecnych zbiornikach Atramentówki i kto sprawuje nadzór 

nad pracami? 

4. Poprawienie stanu wizualnego znaków zabytkowych. 

 

Ad. 6 

 

Zamknięcie obrad.  

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

 

 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

 

 

 
Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny  

Urząd Miejski w Sandomierzu 

 


