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Protokół Nr 33/8/2017 

Komisja Praworządności – 20 września 2017 rok 

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 i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom  

w mieście Sandomierzu. 

5. Pisma skierowane do Komisji: 

- Radny Andrzej Bolewski – prośba o udzielenie informacji o zasadach związanych  

z transportem ładunków niebezpiecznych przez miasto (z dn. 29.08.2017 r.) 

Pisma skierowane do wiadomości Komisji: 

- Radny Andrzej Bolewski – dot. podjęcia działań w celu wydzielenia chodnika  

i zatoczek w ul. Zarzekowice (z dn. 29.08.2017 r.) 

- Radny Andrzej Bolewski – dot. instalacji urządzeń monitorujących skrzyżowanie  

w ciągu DK 77, ul. Lwowska z ul. Flisaków, Portowa w Sandomierzu (pismo 

skierowane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W-wie z dnia 

26.06.2017 r.) 

- Burmistrz Sandomierza znak: SEK.0003.3.2017.AGA z dnia 03.07.2017 r. – 

odpowiedź na wniosek Komisji. 

- KPP w Sandomierzu znak: ŁI-MW-0151/20/2017 z dnia 26.06.2017 r. dot. informacja 

o stanie monitoringu miejskiego.  

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Arkadiusza Strugały – Komendanta Straży 

Miejskiej w Sandomierzu. 

Mówca przypomniał o zakresie działania Straży Miejskiej i regulaminie organizacyjnym 

Jednostki. Zaprezentował niektóre dane statystyczne: 

- udzielono 500 upomnień, 

- sporządzono 1200 notatek o niedociągnięciach związanych z porządkiem w mieście, 

- odnotowuje się wzrost ilości dzikich wysypisk śmieci, 

- wzrost liczby bezpańskich psów, 



 

2 

 

- wzrost wykroczeń w ruchu drogowym. 

Straż Miejska wykonuje wiele zadań w tzw. działalności bieżącej np. ochrona imprez 

miejskich. 

Wzmożono częstotliwość kontroli handlu w niedozwolonych miejscach. Zwiększono także 

ilość patroli terenu przy ul. T. Króla, Placu 3-go Maja, Parku Piszczele szczególnie w godzinach 

nocnych. 

Zwrócił uwagę na wadliwe oznakowanie ulic miejskich co powoduje że Strażnicy nie mają 

możliwości karania. „Tylko znaki „B-1” i „B-36” dają możliwość karania za złe parkowanie 

pojazdów” 

W dalszej części posiedzenia omówiono między innymi: 

- jakimi instrumentami prawnymi dysponuje Straż Miejska w kontrolowaniu posesji 

prywatnych pod kątem porządkowym, 

- współpracy Straży Miejskiej i Policji, 

-  udział Straży Miejskiej w działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych. 

Radni wyrazili uznanie dla pracy Straży Miejskiej. Przewodniczący Komisji podziękował 

Komendantowi Straży Miejskiej za udział w posiedzeniu. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście 

Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Powiedziała między innymi, że Rada Miasta Sandomierza w 2015 roku nadała nazwy ulicom 

projektowanym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe 

plany:  osiedla „Gołębice III”, „Ożarowska” i „Okrzei” uległy zmianie w tym przebieg 

projektowanych ciągów komunikacyjnych.  Zgodnie z orzecznictwem błędem jest nadawanie 

nazw ulicom projektowanym. Niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji istniejących ulic  

i ich nazw. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Pisma skierowane do Komisji. 

Przewodniczący obrad odczytał pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego z dn. 29.08.2017r. 

dotyczące zagrożeń związanych z transportem ładunków niebezpiecznych przez miasto.  

Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że ustawa o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych reguluje zasady przewozu takich towarów. Nadzór nad 

takim transportem sprawuje Wojewoda, oraz wskazane w ustawie służby. 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- Radnego Andrzeja Bolewskiego – dot. podjęcia działań w celu wydzielenia chodnika  

i zatoczek w ul. Zarzekowice (z dn. 29.08.2017 r. skierowane do Burmistrza Sandomierz) 
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- Radnego Andrzeja Bolewskiego – dot. instalacji urządzeń monitorujących skrzyżowanie  

w ciągu DK 77, ul. Lwowska z ul. Flisaków, Portowa w Sandomierzu (pismo skierowane do 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W-wie z dnia 26.06.2017 r.)  

- Burmistrza Sandomierza znak: SEK.0003.3.2017.AGA z dnia 03.07.2017 r. – odpowiedź  

na wniosek Komisji w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian  

w okręgach wyborczych oraz obwodach głosowania na terenie Sandomierza. 

- KPP w Sandomierzu znak: ŁI-MW-0151/20/2017 z dnia 26.06.2017 r. dot. informacja  

o stanie monitoringu miejskiego.  

Przewodniczący komisji przedstawił pismo Pani I. S.*) w sprawie sprostowania daty 

widniejącej na płycie umieszczonej od strony południowej Ratusza upamiętniającej 

egzekucję wykonaną przez okupanta niemieckiego na sandomierzanach. 

Na tablicy widnieje data 18 października 1943 r. Zdaniem Wnioskodawczyni powinna to być 

data 19 listopada 1943 r.   

Radni jednomyślnie uznali, że pismo należy przekazać do Burmistrza Miasta  w celu zbadania 

zasadność tego wniosku. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że należy wrócić do sprawy zmiany granic obwodów 

głosowania. Zapytał, czy jest odpowiedź na wniosek sformułowany na poprzednim 

posiedzeniu Komisji o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tych zmian. 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że na poprzednim posiedzeniu Komisji  

w dniu 20 czerwca 2017 r. Radni zapoznali się ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego 

(pismo znak: DKC-5242-5/17  DKC-532-6/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.) Przypomniał, że 

informował Radnych o możliwości skorzystania z Dnia otwartego Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Kielcach – 21.06.2017 r. 

Pan Andrzej Gajewski powiedział również, że w kwietniu br. zostały przygotowane projekty 

uchwał dotyczące zmian w obwodach głosowania. Uczestniczył osobiście w spotkaniu  

z Komisarzem Wyborczym w celu zaopiniowania tych projektów. Stanowisko Komisarza jest 

jednoznaczne „ nie ma ustępstw od ustawowo określonej procedury bez względu na motyw 

jakim kieruje się wnioskodawca” Powyższe stanowisko wynika z art. 421 § 1 art.  13  Kodeksu 

Wyborczego. 

Pan Andrzej Gajewski podkreślił, że nie można ponownie zwracać się do Komisarza 

Wyborczego w tej samej sprawie.  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie dyskusji w tym temacie. 

Ad. 6,  

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 7 

Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

Piotr Majewski – Przewodniczący 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 (j.t. Dz. U. 2016.1764 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.2016. 922). 
 


