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                                                    Protokół nr 18/6/2008 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 29 września 2008 roku 
           
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00   
Godzina zakończenia – 15.00 
  
 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak załączona lista obecności (Załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
         

Przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił 
następujący projekt porządku obrad Komisji Praworządności: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2008 roku w części  
    dotyczącej zakresu działania Komisji. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury  
    o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” ,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 3 

Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2008 
roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – załącznik Nr 2 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie  
z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku. 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania budŜetu 
za I półrocze 2008 roku i zaopiniowali pozytywnie (5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) wykonanie budŜetu  Miasta za I półrocze  
2008 roku w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
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Ad. 4 
Komisja Praworządności zapoznała się z projektem uchwały w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”. 
  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Wnioski Komisji 

• Komisja wnioskuje o wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dot. wydania zezwolenia  
na sprzedaŜ napojów alkoholowych w „Cafe Galeria” przy ul. Rynek 25/26 – gdzie 
siedzibę będzie miało równieŜ Sandomierskie Centrum Kultury. (Komisja pyta kto 
wydał zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w „Cafe Galeria” przy  
ul. Rynek 25/26 wiedząc, Ŝe w tym budynku jest planowana siedziba Sandomierskiego 
Centrum Kultury). 

            Projekt Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury w § 13  mówi, Ŝe Sandomierskie  
            Centrum Kultury moŜe prowadzić działalność gospodarczą w szczególności  
            w zakresie m.in. usługi gastronomiczne z wyłączeniem alkoholu. 
 

• Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kto wydał zezwolenie na przebudowę lokalu przy 
ul. Rynek 25/26. 
 
Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie ( 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0  głosów „przeciwnych”) pod warunkiem, Ŝe nie będzie w budynku przy ul. Rynek 25/26 
sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
 
 
Ad. 5,6 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pana Władysława Tetera – Radnym Rady Miasta Sandomierza wnosi zastrzeŜenie do 
zapisu protokołu nr 22 z XXII Sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 
roku (pismo stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu). 

„W wierszu 6 na stronie 26 protokołu, w miejsce – Cytuję: „Było, było zdarzenie jakieś – 
Pan Teter miał w Rodzinie i przyszedł do mnie, abym dał rekompensaty 2000 zł, to jakoś 
sprawa się załagodzi i wszystko będzie w porządku”. 
Pan Władysław Teter wnosi „o wpisanie: „Było takie zdarzenie jakieś Pan Teter  
w rodzinie miał zdarzenie – Ŝona radnego Tetera złamała rękę, a radny Teter prosił mnie 
abym Ŝonie przyznał rekompensatę 2000 zł to jakoś sprawa się załagodzi i wszystko 
będzie w porządku”. 

 
Komisja Praworządności po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem postanowiła,  
Ŝe stanowisko w przedmiotowej sprawie zajmie na następnym posiedzeniu Komisji  
po odsłuchaniu nagrania z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
W związku z powyŜszym Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad XXV Sesji Rady 
Miasta Sandomierza przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Zdaniem Komisji: 
- w Statucie Miasta Sandomierza są odpowiednie zapisy, które dokładnie regulują kwestię  
   złoŜonego zastrzeŜenia, 
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- przedmiotowe zastrzeŜenie powinien rozstrzygnąć Pan Przewodniczący Rady Miasta  
  Sandomierza. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 
 

• Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zwraca się z uprzejma prośbą o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz w 2009 roku.  

      Prośba jest podyktowana trudną sytuacją finansową oraz wzrastającymi z roku na rok    
      kosztami utrzymania obiektów (remonty, opłaty za media etc.). 
Komisja uwaŜa, Ŝe powyŜszą sprawę naleŜy przekazać do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
 
Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji: 
- co dzieje się z budynkiem przy ul. Lwowskiej 5, 
- dot. kosztów związanych z utrzymaniem w/w budynku. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 

 
 

Ad. 7 
 Pan Krzysztof Cieślak - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


