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                                                    Protokół nr 19/7/2008 
                  z posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 27 października 2008 roku 
           
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00   
Godzina zakończenia – 18.00 
  
 
 

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. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację  
    zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej  
    Policji w Sandomierzu”. 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (dotyczy j.w.) 
c) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  
    w Sandomierzu, 
d) odsłuchanie nagrania z XXII i XXV Sesji Rady Miasta Sandomierza, celem udzielenia  
     odpowiedzi w sprawie zgłoszonych skarg do Wojewody Świętokrzyskiego. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 

Pan Maciej Skorupa zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 3 porządku obrad 
Komisji Praworządności podpunktu „d) odsłuchanie nagrania z XXII i XXV Sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się” , 0 głosów „przeciwnych”. 
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Ad. 3 
a) 

Komisja Praworządności zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą 
„Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu”. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha – 
Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 

 
Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały zaopiniowała negatywnie (0 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
6  głosów „przeciwnych”). 
Komisji Praworządności uwaŜa, Ŝe wyraŜenie zgody przez Radę Miasta na dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Dofinansowanie klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu” nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 
Członkowie Komisji Praworządności podkreślają, Ŝe  nie odmawiają udzielenia pomocy 
Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu np. na zakup samochodu, doposaŜenia 
komisariatu lub na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Sandomierza np. w dni 
świąteczne, w godzinach nocnych. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe zmiany w budŜecie 
dotyczą zwiększenia wydatku na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu przekazaną do Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą 
„dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu” 
środki pochodzą z rezerwy budŜetowej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała negatywnie – 0  głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”,    
6 głosów „przeciwnych”. 
 
c) 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu 
przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sandomierzu, wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały zaopiniowali pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
d) 
Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego: 
- w sprawie skargi Panów Radnych Janusza Sochackiego, Marcelego Czerwińskiego i Jacka 
Dybusa dot. raŜących naruszeń przepisów prawnych, jakie miały miejsce przy podejmowaniu 
uchwały Nr XXV/216/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 października 2008 r.  
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w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz uchwały Nr 
XXV/220/2008  w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących. 
- w sprawie skargi Panów Radnych Krzysztofa NiŜyńskiego i Andrzeja Glenia  dot. 
stwierdzenia niewaŜności uchwał podjętych na XXV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu  
1 października 2008 roku. 

Komisja odsłuchała nagranie z przebiegu XXV Sesji Rady Miasta Sandomierza  
oraz zapoznała się z Protokołem z XXV Sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Pan Tadeusz Frańczak powiedział, iŜ po odsłuchaniu nagrania z przebiegu XXV Sesji 
brak jest początkowego fragmentu sesji dotyczącego ustnego upowaŜnienia przewodniczenia 
obradom przez wiceprzewodniczącego Marcelego Czerwińskiego, udzielonego przez 
ówczesnego przewodniczącego Janusza Sochackiego. Zdaniem Pana Tadeusza Frańczaka  
fakt ten miał miejsce co potwierdza większość członków Komisji Praworządności.  
 

Komisja ustaliła Ŝe, naleŜy przygotować do Wojewody Świętokrzyskiego odpowiedź 
w sprawie w/w skarg i dołączyć dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy oraz Protokół  
z XXV sesji przyjęty przez Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 4,5 

Komisja Praworządności zapoznała się z treścią pisma w którym Pan Władysław Teter – 
Radny Rady Miasta Sandomierza, wnosi zastrzeŜenie do zapisu protokołu nr XXII Sesji Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku. 
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 XXVI Sesji Rady Miasta 
Sandomierza - przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Władysław Teter poprosił o zabezpieczenie nagrania z XXII Sesji Rady Miasta 
Sandomierza, poniewaŜ sprawę zgłosi do Prokuratury. 
 
Ad. 6 
 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 
 


