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PROTOKÓŁ NR 8/6/2019 
KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 1 lipca 2019 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Piotr Chojnacki, Marcin Świerkula. 
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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza Panu Aleksandrowi Patkowskiemu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza Panu Grzegorzowi Gielerakowi. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza Panu Maciejowi Płazie. 
6. Sprawy różne, wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad. 3 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza Panu Aleksandrowi Patkowskiemu. 
 
 Komisja wnikliwie przeanalizowała treść uchwały Nr LXIV/848/2019 zawierającej wytyczne co 
do nadawania tytułu honorowego obywatela miasta. 
 Radni zwrócili uwagę na zapis § 1 zawierający warunek nadania tytułu, cyt.: ”Tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza zwany dalej tytułem jest wyrazem najwyższego 
wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz miasta Sandomierza we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego” 
 W dyskusji zwrócono uwagę na treść uzasadnień dołączonych do projektów uchwał będących 
przedmiotem  posiedzenia komisji. 
Przewodniczący obrad zapytał radnych czy mają uwagi do uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie nadania tytułu Panu Aleksandrowi Patkowskiemu. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza Panu Grzegorzowi Gielerakowi. 
 Zapoznano się z uzasadnieniem do projektu uchwały w kontekście wyodrębnienia danych  
o działalności Pana Grzegorza Gieleraka na rzecz Sandomierza (zgodnie z wymogiem  § 1 regulaminu) 
 Oprócz stwierdzenia cyt.: „Pan Grzegorz Gielerak urodził się w Sandomierzu w rodzinie 
związanej przez wiele pokoleń z prawobrzeżną częścią miasta”, nie znaleziono, danych  
o Jego działalności na rzecz Sandomierza. 
 Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały? 
Głosowano: 1 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – brak opinii. 
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Ad. 5 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza Panu Maciejowi Płazie. 
 Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały komisja stwierdza, że podane w nim 
fakty z życia Pana Macieja Płazy nie czynią zadość zapisowi § 1 regulaminu nadawania tytułu osobom 
szczególnie zasłużonym dla Sandomierza. 
 Przewodniczący obrad poprosił o wydanie opinii. Zapytał, kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały? 
Głosowano: 1 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – brak opinii. 
 W związku z wynikami głosowania co do nadania tytułu Panu Grzegorzowi Gielerakowi i Panu 
Maciejowi Płazie komisja stoi na stanowisku, że należy zwrócić się do Wnioskodawców  
o przygotowanie dodatkowych informacji na temat działalności w/w osób na rzecz Sandomierza. 
 W dalszej dyskusji Radni zwrócili uwagę na poczet Honorowych Obywateli Miasta. Ponownie 
zaapelowali do Przewodniczącego Rady Miasta o  doprecyzowanie Regulaminu poprzez uściślenie 
pojęć: „szczególnie zasłużony”, i „wszystkie dziedziny życia społecznego”. 
Komisja stoi na stanowisku, że oficjalne nadanie tytułu powinno być wręczane osobie za szczególnie 
zasługi dla miasta tak, jak czyniono to do tej pory.  
 
Ad. 6, 7 
Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie komisji 
 
 
 
     Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
Renata Tkacz, Inspektor 
W Wydziale Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 
 
  
 


