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Protokół Nr 37/3/2014 

z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 19 marca 2014 r. 

 

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 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. 

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miasta Sandomierza. 

6. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Leszek Komenda – Sekretarz Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. Przewodniczący obrad poprosił  

o pozytywne zaopiniowanie dokumentu w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4, 5 

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy zapoznali się z treścią projektów uchwał 

dotyczących rozpatrzenia skarg: Pani A. W.*) oraz Pani Ryszardy P.–K.*) oraz treścią 

uzasadnień do tych projektów? 

Radny Maciej Skorupa poprosił o wnikliwe potraktowanie skarg mieszkańców i odczytanie  

w całości treści skarg skierowanych do Rady Miasta. Poinformował, że Komisja Rewizyjna 

rozpatrywała powyższe skargi i opracowała własne stanowisko, natomiast Komisja 

Praworządności nie jest zorientowana o co chodzi Skarżącym.  

Pan Piotr Majewski odczytał w pierwszej kolejności skargę Pani A. W. oraz treść uzasadnienia 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia tej skargi. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Piotr Majewski odczytał pismo Pani  R. P.–K., treść projektu uchwały oraz uzasadnienie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Pana W. S.*) i A. S.*) – wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza. Zapytał czy są uwagi  do projektu 

uchwały oraz treści uzasadnienia znajdującego się w materiałach sesyjnych? 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma Pani E. K.*) i A. F.*) w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza, zapytał czy są uwagi do 

treści uzasadnienia i projektu uchwały w tej sprawie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

W związku z brakiem uwag Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektów uchwał przedstawionych w materiałach na XXXVIII sesję dotyczących w/w skarg. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w najbliższym czasie Komisja Praworządności – 

zgodnie z przyjętym planem pracy – dokona weryfikacji oznakowania dróg w mieście.  

W związku z tym poprosił członków komisji o zgłaszanie uwag w tej sprawie. 

Radny Maciej Skorupa przypomniał, że Komisja zajmuje się między innymi bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, dlatego należy zwrócić uwagę na zły stan nawierzchni ulicy Rokitek.  

Głębokie i liczne ubytki w asfalcie  stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. 

Zawnioskował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą  

w Samborcu o jak najszybsze wykonanie remontu tej drogi.  

Przewodniczący komisji zapytał radnych czy popierają powyższy wniosek – kto jest „za”? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Pan Piotr Majewski poinformował, że zredaguje taka prośbę w imieniu Komisji. Będzie to  

apel  o jak najszybsze podjęcie skutecznych kroków  zmierzających do wykonania remontu  

i uzupełnienia ubytków w jezdni. Obecny stan techniczny tej drogi  stanowi zagrożenie 

zarówno dla pojazdów, kierowców jak i pieszych. Szczególnie w okresie wiosennym przy 

częstych opadach atmosferycznych ubytki jezdni  ukryte pod wodą mogą być przyczyną wielu 

wypadków i uszkodzeń pojazdów 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie. 

      Piotr Majewski 

    Przewodniczący Komisji Praworządności 

 

 
Protokolant – 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.).  
 


