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                                            Protokół nr 1/2/2007 
                            z posiedzenia Komisji Praworządności 
                                     w dniu 9 stycznia 2007 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – 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 
Przyjęty przez aklamację porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
   z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   
   działalność poŜytku publicznego w roku 2007, 
b) w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej   
     rosnących w Parku  Piszczele w Sandomierzu, 
4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2007 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie porządku obrad.  
 
Ad.3 
a) 

Komisja po rozpatrzeniu treści uchwały wraz z uzasadnieniem – 
zaopiniowała pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” – projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 
2007. 
Opinia pozytywna. 
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b)  

Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech 
drzew topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu 
przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
Po dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 „głosów 
„wstrzymujących się”. 
Opinia pozytywna. 
 
 
Ad.4 
 Pan Andrzej Bolewski -  Przewodniczący Komisji Praworządności 
zwrócił się z prośbą do członków Komisji o przygotowanie na następne 
posiedzenie Komisji Praworządności propozycji do Planu pracy Komisji na 
2007 r. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na najbliŜsze posiedzenie Komisji 
przygotuje projekt Planu pracy Komisji na 2007 roku i prosi członków Komisji 
o przygotowanie propozycji. 
 
Pan Maciej Skorupa prosi o ujęcie w Planie pracy Komisji Praworządności  
na 2007 rok następujących spraw dot.: 
- problemu narkomanii w mieście z uwzględnieniem Osiedla Huta, 
- przeznaczenia w budŜecie miasta na 2007 rok pieniędzy na dodatkowe słuŜby   
  dla funkcjonariuszy Policji w dni przedświąteczne, 
- przeznaczenia 40 000 zł lub 50 000 zł w BudŜecie miasta na 2007 rok na zakup   
  dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. 
 
 
Ad.5,6 
 
 Komisja zapoznała się z pismem, w którym Wojewoda Świętokrzyski 
informuję o stwierdzeniu niewaŜności uchwały Nr XXXIX/375/2006 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Starówka  
w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi. 
  
 Komisja zaprasza na najbliŜsze posiedzenie Komisji Pana Wiesława 
Polaka - Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz prosi  
o wyjaśnienie na piśmie w/w sprawy. 
Członkowie Komisji ustalili, Ŝe następne posiedzenie Komisji Praworządności 
odbędzie się w dniu 18 stycznia 2007 roku o godz. 14.00 w Ratuszu. 
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Ad. 7 
       
 Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie Komisji Praworządności. 
 
                                                              
 
                                                                 Andrzej Bolewski 
                                                 Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 
 


