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Protokół Nr 33/6/2013 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 2 września  2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Praworządności. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1  

 Pan Ryszard Lewandowski stwierdził, na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Sandomierzu – organizacja i efektywność 

działania. 

4. Bezpieczna droga do szkoły – przyjęcie informacji o działaniach mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia szkole. 

• SBM „Sandomierz” – pismo do KPP Sandomierz do wiad. Rady dot. kontroli tereny 

„Skate Parku”, 

• Pan M. J.*) – pismo do Pana Janusza Chabla – Dyrektora MOSiR w Sandomierzu -  do 

wiadomości Rady w sprawie uszkodzenia lampy oświetleniowej na Bulwarze nad 

Wisłą, 

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu dot. nadania nazwy ulicy im. J. Iwaszkiewicza. 

6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Pan Maciej Skorupa zgłosił uwagę do porządku obrad stwierdzając, że temat – bezpieczna 

droga do szkoły powinien być zrealizowany wcześniej. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Arkadiuszowi Strugale – Komendantowi Straży 

Miejskiej w Sandomierzu. 

Mówca poinformował, że Straż Miejska co roku składa sprawozdanie z działalności, które 

zawiera szczegółowe informacje o pracy jednostki. Na dzisiejszym posiedzeniu chce zapoznać 

radnych z problemami, jakie napotyka Straż Miejska w swojej codziennej pracy są to: 

- brak jasnych wytycznych co do procedury postępowania z bezdomnymi psami od momentu 

zgłoszenia poprzez wyłapywanie, przetrzymywanie i transport zwierząt do schronisk. Straż 

Miejska stara się pomagać wszystkim zgłaszającym problem groźnych bezpańskich psów, nie 

mając do tego odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia. 

- brak konsekwencji w karaniu osób nadużywających alkoholu w miejscach publicznych. 

Doprowadzenie tych osób przed sąd i wymierzenie kary w postaci wykonania prac społecznie 
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użytecznych nie jest weryfikowane, w efekcie czego w środowisku narasta przekonanie, że 

takie zachowanie jest bezkarne.  

Pan Arkadiusz Strugała przedstawił propozycję dotyczącą zmiany w godzinach pracy ekip 

sprzątających Stare Miasto w sezonie turystycznym. Sugeruje, aby prace te rozpoczynać o 

piątej rano. Tylko w ten sposób można przygotować miasto do przyjęcia zwiedzających. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że praca Straży Miejskiej jest bardzo ważna i należy ją 

ocenić pozytywnie. Radni jednomyślnie poparli powyższą opinię. 

Komisja wnosi o dołożenie wszelkich starań w celu zmobilizowania właścicieli posesji 

prywatnych do regularnego sprzątania i utrzymywania ich w należytym  porządku.  

 

Ad. 4 

Pan Marek Rutkowski przedstawił obszerną informację o działaniach na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Podkreślił, że najistotniejszą rolę odgrywa 

realizowanie przez placówki oświatowe wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra 

edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. 

 

Realizowane są następujące zagadnienia w poszczególnych przedziałach wiekowych:  

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne 

Dziecko kończące przedszkole orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach  

i korzystaniu ze środków transportu. 

 

Szkoła Podstawowa – klasy od I - III 

Kształtowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

Uczenie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, w tym 

właściwych zachowań w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w różnych miejscach 

i sytuacjach, zwłaszcza na drogach publicznych. 

 

Szkoła Podstawowa klasy od IV - VI 

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się po 

drogach publicznych. 

Bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów  

i rowerzystów.  

Umożliwienie zdobycia karty rowerowej od 10. roku życia.  

Korzystanie z dróg zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

Stosowanie elementów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym pasażerów, 

pieszych i rowerzystów. Dbanie o prawidłowy stan techniczny roweru z uwzględnieniem 

elementów obowiązkowego wyposażenia. 

 

Gimnazjum 

Kształtowanie postawy szacunku dla uczestników ruchu drogowego. 

Umożliwienie zdobycia karty motorowerowej od 13. roku życia. 

Problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Bezpieczne korzystanie z dróg i pojazdów. 

W wykazie zajęć pojawia się edukacja dla bezpieczeństwa uwzględniająca kształtowanie  

u uczniów nawyków oraz opanowanie zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku.  
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Ad. 5, 6 

Pisma skierowane do Komisji: 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia szkole (zał. nr 1 

do protokołu) 

Komisja zwraca się z prośbą o przygotowanie  informacji o zasadności wszczęcia procedury 

nadania imienia „Króla Kazimierza Wielkiego” Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu.  

• SBM „Sandomierz” – pismo do KPP Sandomierz do wiad. Rady dot. kontroli tereny 

„Skate Parku” – pismo skierowane do wiadomości komisji (zał. nr 2) 

• Pan M. J.*) – pismo do Pana Janusza Chabla - Dyrektora MOSiR w Sandomierzu - do 

wiadomości Rady w sprawie uszkodzenia lampy oświetleniowej na Bulwarze nad 

Wisłą (zał. Nr 3) 

Komisja prosi o pisemną informację o sposobie załatwienia tej sprawy. 

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu dot. nadania nazwy ulicy im. J. Iwaszkiewicza (zał. 

nr 4) 

Komisja prosi o informację (uzasadnienie) czy argumentacja przedstawiona w w/w piśmie 

jest wystarczająca do wszczęcia procedury nadania imienia J. Iwaszkiewicza jednej z 

sandomierskich ulic. 

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”) przyjęła w/w wnioski 

 

Ad. 7 

Pan Ryszard Lewandowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

         

        Ryszard Lewandowski 

           Zastępca  

Przewodniczącego 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.).  
 


