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 Komisja Praworządności działa zgodnie z zakresem kompetencji określonym  

w Statucie Miasta Sandomierza i planem pracy przyjętym przez Radę Miasta Sandomierza. 

W lutym 2015` Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2014 roku.  

W obecności Komendanta Straży Miejskiej przeanalizowała efektywność pracy Jednostki oraz 

jej kompetencje. Zawnioskowała do Burmistrza o wprowadzenie zmian w zakresie 

działalności Straży. 

Komisja przyjęła informacje o stanie bezpieczeństwa miasta przedstawioną przez Inspektora 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

Omówiono stan prac prowadzonych przy budowie i umacnianiu wałów 

przeciwpowodziowych na rzece Wiśle i Trześniówce.  

Radni zapoznali się koncepcjami: 

- zabezpieczenia przed powodzią terenów Huty, 

- wzmocnienia wału w rejonie ul. Mostowej, 

- rozbudowie systemu syren alarmowych, 

- unowocześnieniu systemów prognozowania zagrożeń powodzią, 

- budowie wału opaskowego. 

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przybliżył radnym zastosowane rozwiązania 

techniczne przy wzmocnieniu wału przy ul. Mostowej. 

Komisja przeanalizowała i oceniła pracę  monitoringu miejskiego. Wysłuchała stanowiska 

Sekretarza Miasta Sandomierza i Komendanta Straży Miejskiej. 

Wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług radni uczestniczyli w przeglądzie 

pozimowym ulic, z którego sporządzono notatkę z uwagami o konieczności wykonania 

zadania prostych prac porządkowych  np. uzupełnianie ubytków w jezdni jak i prac  

budowlanych i porządkujących organizację ruchu drogowego. 

Na jednym z posiedzeń szczegółowo omówiono sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2014 rok. 

W ciągu roku Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach: 
- wyboru ławników do sądów powszechnych, 

-  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sandomierza. 

- nadania nazwy rondu w Sandomierzu. 

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2016 rok w dziale - 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 
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