
P l a n   p r a c y 
Rady Miasta Sandomierza 

na 2011 rok 
 

 
1. Sprawy organizacyjne: 

� Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2011 rok. 
� Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
� Przyjęcie Planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na 2011 rok. 

2. Uchwalenie budŜetu miasta na 2011 rok. 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta za 2010 rok - absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Sandomierza. 
4. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz 

podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
5. Uchwalenie Programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6. Informacja o wykonaniu budŜetu miasta za I półrocze 2011 r. 
7. Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju 

edukacji i oświaty. 
8. Uchwalenie zmian i nowych MPZP. 
9. Rozstrzyganie o obrocie mieniem gminnym. 
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 

narkomanii)  oraz ochrony przeciwpoŜarowej na terenie miasta. 
11. Informacja o działalności placówek oświatowych. 
12. Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałania jego powstawaniu. 
13. Informacja o sposobie realizacji uchwał Rady Miasta. 
14. Podjęcie uchwał okołobudŜetowych w sprawach podatków i opłat lokalnych. 
15. Informacja o złoŜonych  Oświadczeniach majątkowych radnych. 
16. Zmiany w budŜecie Miasta – zgodnie z potrzebami. 
17. Tematyka wynikająca z ustaw i bieŜących potrzeb, w tym  informacja Burmistrza 

Sandomierza  bieŜących sprawach Miasta (na kaŜdej sesji Rady  Miasta). 
 
-   Informacja o  skutkach  powodzi ’2010  oraz działaniach podejmowanych  w celu  
      zabezpieczenia  Miasta i jego Mieszkańców przed kataklizmem. 
-    Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych – wykonanie i plany . 
-    Informacja o funkcjonowaniu  podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitala powiatowego. 
-    Zapoznanie się  z ofertą w zakresie kultury działających  na terenie miasta instytucji, 
      placówek i stowarzyszeń 
-    Realizacja ustawy o gospodarce odpadami oraz informacja o współpracy z  Ekologicznym   
      Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
-    Transport publiczny i prywatny w zakresie dotyczącym komunikacji na terenie Miasta. 
 
Niniejszy plan pracy został przyjęty na IV sesji Rady Miasta Sandomierza 
w dniu 2 lutego 2011 roku. 
 
 
 
 


