
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI ZA 2021 ROK 

 

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji Praworządności. Komisja pracowała zgodnie  

z przyjętym planem pracy dostosowując tematykę i terminy spotkań do aktualnych potrzeb.  

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: radni wchodzący w skład komisji, radni nie będący członkami 

komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przedstawiciele sandomierskich instytucji, 

prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.  

Komisja Praworządności na bieżąco opiniowała projekty uchwał w zakresie działania komisji  

i wnikliwie rozpatrywała pisma skierowane do komisji. Do najważniejszych zagadnień, które były 

przedmiotem obrad komisji są uchwały dot.: nadawania nazw ulicom na terenie miasta, przyjęcia apelu 

w sprawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, przyjęcia regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza oraz w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza.   

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z bezpieczeństwem 

publicznym np.: 

1. Funkcjonowanie Straży Miejskiej; 

2. Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią; 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego przy udziale Policji i Straży Pożarnej. 

Komisja Praworządności zgłosiła m. in. następujące wnioski: 

1. O udzielenie informacji przez Burmistrza Miasta Sandomierza dotyczącego domniemanego 

mobbingu pracownika w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.  

2. O zainicjowanie debaty wśród wybranych komisji stałych rady dot. przyszłej nazwy 

budowanego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej.  

3. O przeanalizowanie funkcjonowania budowanego systemu monitoringu miejskiego; 

4. O zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach                 

o rozważenie możliwości budowy rond na drogach krajowych zlokalizowanych na terenie 

Sandomierza lub montażu tzw. „inteligentnych świateł” oraz do Starostwa Powiatowego  

w Sandomierzu o możliwość budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Koseły i Armii Krajowej (obok 

Prokuratury Rejonowej); 

5. O rozważenie możliwości ograniczenia ilości punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych na 

terenie miasta lub ograniczenie godzin ich pracy; 

6. O rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych na ul. 

Ostrówek na odcinku od ul. Holowniczej do przejazdu kolejowego oraz na ul. Mickiewicza na 

wysokości Parku Saskiego; 

7. O rozważenie możliwości zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej na terenie Parku Piszczele, 

ul. T. Króla oraz ul. Żołkiewskiego (w okolicach sklepu Corleone) oraz zwrócenie się z taką 

prośbą również do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.  

8. O zwrócenie się do Burmistrza Miasta o podjęcie działań wspólnie ze Starostą Sandomierskim 

zmierzających do przekształcenia dróg w obrębię Starego Miasta w drogi o statucie dróg 

wewnętrznych celem możliwości pobierania opłat za parkowanie pojazdów na przyległych 

parkingach; 

Ponadto Komisja Praworządności opiniowała Raport o stanie Gminy Sandomierza za 2020 rok oraz 

projekt budżetu miasta na 2022 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2022 rok został 

zaopiniowany pozytywnie.  



Komisja zakończyła pracę w 2021 roku w 6 - osobowym składzie. 

 

 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

 

 


