
 1 

Protokół Nr 3/2/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

z dnia 11 stycznia 2011 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1  
 Pan Ryszard Lewandowski stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności obrady Komisji są 
prawomocne i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Ryszard Lewandowski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 rok. 
4. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 
Ad. 3 
 Pan Ryszard Lewandowski przypomniał, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 
2011 roku opracowała wniosek  w sprawie  zainstalowania nowoczesnego monitoringu w 
mieście.  
Przewodniczący obrad poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Leszka Komendę o 
przedstawienie informacji na temat kosztów eksploatacji działającego w mieście monitoringu 
w świetle wniosku. 
 Mówca poinformował obecnych o kosztach związanych z utrzymaniem sieci kamer, 
zwrócił takŜe uwagę, Ŝe ubezpieczenie nie obejmuje awarii tego sprzętu. O konieczności 
wymiany obecnego monitoringu powinna zadecydować analiza takich zagadnień jak: 
 - czy tylko gmina Sandomierz powinna ponosić koszty tej inwestycji, 
 - czy Policja zapewni obsługę nowego centrum monitorowania miasta, 
 - nowoczesny monitoring powinien wyeliminować konieczność patrolowania ulic, 
 - czy nie naleŜałoby zainstalować monitoringu przy ulicach wlotowych do miasta. 
Członkowie Komisji byli zainteresowani treścią umowy zawartej na konserwację urządzeń 
monitoringu oraz sposobem wykorzystania go przez Policje i inne słuŜby. 
 Pan Piotr Majewski poinformował, Ŝe materiał nagrywany przez kamery jest 
archiwizowany i często wykorzystywany przez Policję. W kaŜdej chwili moŜna odtworzyć z 
zapisów te fragmenty, które są potrzebne  funkcjonariuszom. 

W związku z wniesionymi informacjami w tym temacie Pan Ryszard Lewandowski 
poprosił o ponowne głosowanie za pozostawieniem w projekcie budŜetu proponowanej kwoty 
120.000 na utrzymanie istniejącego monitoringu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 Pan Ryszard Lewandowski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Stanisława 
Maruszaka – Inspektora ZKiOC o przedstawienie informacji w sprawie zaopatrzenia 
magazynów obrony cywilnej. 
 Mówca podkreślił, Ŝe kwota przeznaczona na wydatki w zakresie obrony cywilnej 
wynika z przepisów wskazujących , Ŝe ma to być wysokość nie mniejsza niŜ 0,5% wydatków 
budŜetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne i wydatki na obsługę długu.  Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmie działania 
w celu  zmiany miejsca magazynów, poniewaŜ są usytuowane w piwnicach i nie ma do nich 
swobodnego dostępu. Istnieje potrzeba wynajęcia duŜego placu na terenie PGKiM-u na 
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składowanie  odpowiedniej ilości piasku i worków. Mówca poinformował takŜe, Ŝe sprzętem 
ratowniczym obrony cywilnej  będzie dysponował MOSiR. 
 Wobec braku pytań Pan Ryszard Lewandowski poprosił o przegłosowanie 
projektu bud Ŝetu w dziale 754 bez uwag. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4 
 Pan Zbigniew Rusak poinformował, Ŝe wielokrotnie spotyka się z pytaniami 
mieszkańców o działania podejmowane przez samorząd w kwestii zabezpieczenia miasta 
przed powodzią. W związku z tym wnioskuje, by na stronie internetowej miasta na bieŜąco 
publikowane były wszelkie decyzje, podejmowane przez władze miasta w tej sprawie. 
Komisja przyjęła jednogłośnie powyŜszy wniosek. 
Ad. 5 
 Pan Ryszard Lewandowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie 
 
 
      Ryszard Lewandowski 
    Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności 
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Renata Tkacz 
 


