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Protokół Nr 12/10/2015 

Komisja Praworządności – 7 grudnia 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Juda – Wiceprzewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

 

 Ad. 1 

Pan Andrzej Juda stwierdził na podstawie listy obecności brak wymaganego quorum. 

Poinformował, że komisja nie może wydać opinii ani przyjąć wniosków. 

 

Ad. 2 

Pan Andrzej Juda  przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- radny Andrzej Bolewski – wniosek o wszczęcie procedury ustanowienia 

sztandaru miasta Sandomierza. 

5. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 

Pan Andrzej Juda poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Karola Burego – Prezesa 

Ludowego Klubu Sportowego w Sandomierzu - o przedstawienie swojej sprawy. 

Mówca przybliżył obecnym historię powstania Chorągwi Rycerstwa Sandomierskiego oraz 

działalność  tej formacji na rzecz promowania Sandomierza w Polsce i na świecie. 

Wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że w ogłoszonych przez miasto konkursach „pożytku 

publicznego” nie znajdują się zadania z zakresu działalności chorągwi. W związku  

z konstruowaniem budżetu miasta na 2016 rok brak tych zadań, to w konsekwencji także nie 

zabezpieczenie środków na tego typu zadania.  

Pan Karol Bury  podkreślił, że zarówno chorągiew jak i klub sportów siłowych stara się 

o reperowanie „skromnego budżetu” poprzez np. pobieranie opłat wstępu od ćwiczących 

rekreacyjnie. 

Poprosił o przychylenie się do prośby o zarezerwowanie środków w budżecie miasta na 

działalność chorągwi oraz rozwój sportów siłowych. 

Pani B.Ł*) - reprezentująca grupę sandomierskich seniorów - poinformowała, że 

środowisko senioralne oczekuje na podjęcie uchwały  powołującej radę seniorów, pomimo 

zawirowań jakie miały miejsce na ostatniej sesji. 



 

2 

 

 

W dalszej części spotkania omówiono zapisy statutu rady seniorów. 

 

Ad. 4 

Pan Andrzej Juda odczytał treść pisma radnego Andrzeja Bolewskiego wnioskującego 

o wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru miasta Sandomierza.  

Ad. 5 

Brak wniosków. 

Ad. 6 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za udział w spotkaniu. 

 

 

 

     Andrzej Juda 

      Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Renata Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.). 
 

 

 

 

 

 


