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Protokół Nr 32/5/2013 

z posiedzenia  Komisja Praworządności  

w dniu 17 czerwca  2013 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. Informacja w sprawie skargi PTTK O/Sandomierz na działalność Burmistrza 

Sandomierza w związku z użytkowaniem Bramy Opatowskiej, i Trasy Podziemnej. 

4. Przyjęcie informacji w sprawie zarzutów związanych z reklamą napojów 

alkoholowych w CIT w Sandomierzu 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja przyjęła informację o pracach Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi PTTK 

O/Sandomierz na działalność Burmistrza którą przedstawił Radny, Pan Jacek Dybus. 

1. Komisja Rewizyjna zgromadziła dokumenty w sprawie, 

2. Kolejne posiedzenie Komisji z udziałem PTTK i  miasta odbędzie się w dniu 

25.06.2013r.  

Ad. 4 

Pan Piotr Majewski poinformował, że lokalna sandomierska telewizja zakwestionowała 

użycie butelek z miodem sandomierskim ustawionych w Centrum Informacji Turystycznej 

Rynek 20 zarzucając, że jest to reklama alkoholu w miejscu niedozwolonym.  

Poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Wojciecha Dumina – Dyrektora Sandomierskiego 

Centrum Kultury w Sandomierzu o wyjaśnienie tej sprawy. 

Mówca powiedział, że: 

-  CIT informuje o wszystkich produktach regionu ponieważ po to został powołany i taką rolę 

spełnia, 

- celem wystawienia butelek po miodzie sandomierskim było poinformowanie turystów o 

produkcie regionalnym, 

-  zamiarem tego pomysłu była promocja regionu i jego różnorodności, 

- butelki po miodzie sandomierskim były wystawione na próbny okres dla zbadania reakcji 

turystów, 

- zarzut zgłoszono do Prokuratury w Sandomierzu. 
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Komisja po zapoznaniu się z powyższą informacją uznała, że wystawienie na półce z innymi 

przedmiotami reklamowymi pustych butelek po miodzie sandomierskim, stanowi promocję 

jednej z wielu atrakcji naszego regionu. 

Pan Piotr Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższego stanowiska w 

głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 4-7 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

         

         

 

 

 

        Piotr Majewski 

             Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
 


