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                                                  SPRAWOZDANIE                                                   
Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI PRAWORZ ĄDNOŚCI RADY MIASTA               
                                       SANDOMIERZA ZA 2008 ROK 
 

 
W roku 2008 Komisja Praworządności rozpoczęła swoją pracę od opiniowania 

projektu budŜetu miasta Sandomierza na 2008 rok w zakresie zadań przedstawionych  
w Statucie Miasta Sandomierza - załącznik Nr 6  § 2 .  

W minionym roku Komisja Praworządności odbyła dziewięć posiedzeń.  
Realizując zadania statutowe oraz inne sprawy wynikające z bieŜącej działalności 
skierowane przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta Komisja 
Praworządności: 
1. Rozpatrzyła i zaopiniowała projekty uchwał naleŜące do jej kompetencji m.in.  
      w spawie: 
 - Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
 - zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006  
   roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta   
   Sandomierza, 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy    
   w Rodzinie na 2008 rok, 
- przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2008, 
- upowaŜnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  do  udzielania  
   i przyznawania pomocy kombatantom  i innym osobom uprawnionym, 
- utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum  
  Kultury”, 
- sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania   
   pod nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej  
    Policji w Sandomierzu”. 
2. Opracowywała opinie, wnioski, poprawki i stanowiska. 
3. Analizowała sprawozdania z wykonanie budŜetu  Miasta za I półrocze 2008 roku  
    w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
4. Zapoznała się z projektem organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie  
     Miasta Sandomierza i nie wniosła uwag do przedstawionego projektu. 
 

Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie 
podejmowanej problematyki zarówno Szanownej Radzie Miasta (na sesjach) oraz Panu 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza (w treści protokołów z posiedzeń Komisji 
Praworządności) do rozpatrzenia i ewentualnego wykorzystania w bieŜącej działalności 
na rzecz miasta. 

Znaczną część pracy Komisji stanowiło rozpatrzenie pism kierowanych przez 
Burmistrza Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz 
mieszkańców. 
 
 
                                                                 Krzysztof Cieślak 
                                             Przewodniczący Komisji Praworządności 
                                                                                 


