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PROTOKÓŁ NR 9/7/2019 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

posiedzenie w dniu 19 sierpnia 2019 r. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marcin Świerkula. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pan Zygmunt Hara – Radca Prawny       

z Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Pani M.J.*) – 

mieszkanka Sandomierza  

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji, Pan Marek Chruściel, powitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie:  

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych.    

6. Zapoznanie się z pismami Pani M.K.*) oraz Pani M.J.*), stanowiącymi uzupełnienia 

wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu 

Maciejowi Płazie (wniosek M.K.*)) oraz Panu Grzegorzowi Gielerakowi (wniosek 

M.J.*)).   

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

W związku z obecnością na posiedzeniu Komisji Pani M.J.*) – wnioskodawczyni  

o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Grzegorzowi 

Gielerakowi, w odpowiedzi na propozycję pana Jerzego Żyły, dokonano zmiany kolejności 

punktów w zaproponowanym porządku obrad: w miejsce pkt. 3 wprowadzono pkt. 6. Tym 
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samym rozpatrzenie projektu uchwały przewidzianego w dotychczasowym pkt. 3 zostało 

przesunięte do pkt. 4. Propozycja nowego porządku obrad:  

      1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z pismami Pani M.K.*) oraz Pani M.J.*), stanowiącymi uzupełnienia 

wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Maciejowi 

Płazie (wniosek M.K.*)) oraz Panu Grzegorzowi Gielerakowi (wniosek M.J.*)).   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych.    

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Nowy porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 4 głosy „ZA”. 

Ad. 3.  

Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że wpłynęły kolejne pisma od Pani 

M.J.*) oraz M.K.*) stanowiące uzupełnienie wniosków o przyznanie tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza Panu Grzegorzowi Gielerakowi (wniosek p. M.J.*)) oraz 

Panu Maciejowi Płazie (wniosek p. M.K.*)). Przypomniał, iż wnioski te były już 

przedmiotem obrad Komisji Praworządności. Pan Marek Chruściel poprosił obecną na 

posiedzeniu Panią M.J.*) o przedstawienie swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Pani J.*) na wstępie wskazała, iż sprawa przyznania Panu Gielerakowi tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Sandomierza miała swój początek w styczniu 2018 r. Przypomniała  

w skrócie genezę pomysłu ubiegania się o przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia Panu 

Gielerakowi, którego określiła mianem „bohatera czasu pokoju”. Wnioskodawczyni wyraziła 

swój niepokój i uwagi co do tempa procedowania uchwały pozwalającej na przyznanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Gielerakowi. Przewodniczący Komisji 

wyjaśnił, że złożony przez Panią J.*) wniosek spełnia wymogi formalne, podobnie jak 

wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Maciejowi 

Płazie. Pan Chruściel dodał prosząc wnioskodawczynię, by na sesji Rady Miasta 

Sandomierza, na której będzie procedowany projekt uchwały o przyznaniu tytułu 

Honorowego Obywatela Sandomierza Panu Gielerakowi, przedstawiła pozostałym radnym  

i gościom postać generała. Komisja zawnioskowała o przyspieszenie prac proceduralnych 

mających na celu uchwalenie aktu prawnego upoważniającego do uhonorowania Pana 

Gieleraka w/w wyróżnieniem.    

Głosowanie w sprawie w/w wniosku: 4 głosy „ZA”.       
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Ad. 4.  

Przewodniczący Komisji poprosił o zreferowanie uzasadnienia uchwały Pana Leszka 

Komendę, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Pan 

Naczelnik poinformował, że w tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników 

sądowych wybranych do sądów powszechnych. Zgodnie z regulacją prawną, Rada Miasta      

w terminie do końca października jest zobowiązana wybrać kolejnych ławników na nową 

kadencję. Powołując się na pisemną informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach 

powinni być oni wybrani w następującej liczbie: do Sądu Okręgowego w Kielcach – 1, do 

Sądu Rejonowego w Sandomierzu – 12, z czego 7 do orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy. Jak poinformował Pan Komenda, do końca czerwca b. r. do Urzędu Miejskiego             

w Sandomierzu wpłynęło 9 zgłoszeń na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu,         

z czego 7 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgodnie z procedurą prawną, 

Rada Miasta jest zobowiązana wyłonić Zespół do opiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych, stąd projekt przedmiotowej uchwały. Po utworzeniu takiego zespołu      

i otrzymaniu wymaganych opinii co do kandydatów, odbędą się spotkania z kandydatami. Pan 

Marek Chruściel zapytał, kto wchodzi w skład zespołu opiniującego. Pan Naczelnik Komenda 

stwierdził, iż składa się on z radnych Rady Miasta Sandomierza, przy czym nie ma 

ograniczeń „ilościowych” co do liczby jego członków.     

Głosowanie: 4 głosy „ZA”.              

Ad. 5. 

Pan Naczelnik Leszek Komenda wskazał, iż jednym z elementów procedury 

wyłaniania ławników do sądów powszechnych jest konieczność zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji – opinii o kandydatach na ławników. Z taką prośbą 

występuje Przewodniczący Rady Miasta, który winien posiadać upoważnienie Rady Miasta 

do podejmowania takich działań. Upoważnienie takie jest konstytuowane w drodze uchwały.  

Głosowanie: 4 głosy „ZA”.              

Ad. 6. 

W przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych Komisja Praworządności zaopiniowała go 

jednogłośnie pozytywnie. 

Głosowanie: 4 głosy „ZA”.              

Ad. 7. 

Podczas posiedzenia sformułowano następujące wnioski: 

1. Wniosek o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Retmańskiej                      

i Torowej. Radny Piotr Chojnacki podkreślił, iż jest to prośba mieszkających tam 

sandomierzan. Z pozyskanych informacji wynika bowiem, iż w rejonie w/w dróg 

jeden z mieszkańców dokonał nasadzenia krzewów, co wpłynęło na pogorszenie 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu; 

2. Wniosek o kontrolę oraz weryfikację stanu technicznego i widoczności znaków 

drogowych znajdujących się w pasie sandomierskich dróg. Pan Chojnacki podkreślił, 

iż w wielu miejscach znaki te są mało widoczne, a wprowadzona przez nie regulacja 
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ruchu drogowego jest nieadekwatna do sytuacji na danym odcinku drogi. Dla 

przykładu wskazać można ulicę Powiśle, gdzie znajdujące się w pasie drogi znaki 

drogowe są na tyle zniszczone, że wręcz nieczytelne; 

3. Wniosek o weryfikację sposobu oznakowania nawierzchni progów zwalniających         

i ewentualne ich pomalowanie. W wielu miejscach bowiem kolor nawierzchni progów 

zwalniających „stapia się” z kolorem nawierzchni jezdni, na której zostały 

zainstalowane powodując tym samym ich niewidoczność.  

4. Wniosek o przekazywanie radnym informacji o planowanych spotkaniach 

dotyczących np. działań inwestycyjnych, czy też działań z zakresu bezpieczeństwa 

miasta i jego mieszkańców. Zebrani podkreślili, iż możliwość uczestniczenia w takich 

spotkaniach jest istotne z punktu widzenia działalności komisji merytorycznych Rady 

Miasta Sandomierza.  

Głosowanie: 4 głosy „ZA”. 

Przewodniczący Komisji odczytał zebranym odpowiedzi na wnioski sformułowane na 

wcześniejszym posiedzeniu Komisji.      

Ad. 8. 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji.                                                                                 

                                                                               Przewodniczący Komisji  

                                                                                      Marek Chruściel 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

  

 


