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                     W 2012 roku Komisja Praworządności odbyła trzynaście posiedzeń w tym cztery 

wspólne z Komisją Rewizyjną, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, Polityki 

Mieszkaniowej i Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym przez Radę Miasta planem pracy. 

Kompetencje Komisji które określa statut Miasta Sandomierza polegają na wydawaniu opinii 

w zakresie: 

 

                  Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony            

                  przeciwpożarowej 

                  Przepisów prawa miejscowego. 

                  Zagrożeń patologii społecznych. 

                  Nazw ulic, placów publicznych i tablic pamiątkowych. 

 

Komisja Praworządności opiniowała miedzy innymi projekty uchwał w sprawie : 

 - podziału miasta Sandomierza na jednomandatowe okręgi wyborcze, 

 - nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 

 - zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

   oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2012 r. 

 - Wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

   publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

 - Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi, 

 - nadania nazwy drodze wewnętrznej  stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy  Aleja 

  Emmendingen w Parku Piszczele. 

 - budżetu miasta na 2013r. w działach 754  Bezpieczeństwo Publiczne i dziale 851 Ochrona  

   Zdrowia. 

 

Komisja współpracowała z Policją  i Strażą Miejską w sprawie  oceny stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w mieście, stanu oznakowania dróg oraz zweryfikowała  miejsca 

szczególnie niebezpieczne. 

 

Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Profilaktyki 

Uzależnień. Oceniła stan przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego w kontekście 

bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Komisja na jednym z posiedzeń dokładnie zapoznała się z działalnością Straży Miejskiej w 

Sandomierzu i efektami jej pracy oraz zapoznała się z informacjami na temat działalności 

gminnych osób prawnych  oraz podmiotów których Miasto jest fundatorem, tj jak PGKiM,  

PEC, SOHR, TBS, i Tygodnik Nadwiślański. 

Znaczna część pracy Komisji polegała na rozpatrywaniu pism kierowanych przez Burmistrza 

Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz skarg mieszkańców. 



                 Komisja Praworządności na bieżąco przekazywała swoje wnioski, spostrzeżenia i 

opinie Radzie Miasta ( na sesjach ) oraz Burmistrzowi Sandomierza do rozpatrzenia i 

ewentualnego wykorzystania w bieżącej działalności na rzecz miasta i lokalnej społeczności. 

  

Najważniejsze ustalenia i wnioski sformułowane  podczas pracy w 2012r roku to: 

 

1.  zabezpieczenie środków finansowych na budowę nowoczesnego monitoringu miejskiego . 

2.  wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu  

     w sprawie zakupu sprężarki do napełniania butli aparatów powietrznych ochrony dróg    

     oddechowych i aparatów nurkowych. 

3.  zwiększenie ilości etatów w Straży Miejskiej  pozwalających na wprowadzenie   

     całodobowego cyklu pracy jednostki. 

4.  podjęcie działań w celu zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic  

     Kwiatkowskiego z ul. Dobkiewicza w związku z zdarzeniami drogowymi z udziałem 

     pieszych. 
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