
UCHWAŁA NR LIII/721/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 75 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą 
Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 roku Nr 249, poz. 
2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji stałych i komisji doraźnej Rady Miasta Sandomierza 

za 2017 rok, stanowiące Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały:

1. Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Praworządności.

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

5. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

6. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

7. Komisji Polityki Mieszkaniowej.

8. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

9. Komisji Budżetu i Finansów.

10. Komisji Statutowej.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ W 2017 ROKU 

 

Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń. 

W dniu 23.02.2017r. 

Rozpatrzyła dwie skargi:  

- spółki Agro-Handel S.j. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (za pośrednictwem 

Rady Miasta Sandomierza) na uchwałę Nr XXXIV/421/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 1 

stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. 

- PTTK Oddział w Sandomierzu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na uchwałę Nr 

XII/142/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 1990 r. w sprawie użytkowania przez Polskie 

Towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Sandomierzu „Podziemnej Trasy turystycznej”  

i „Bramy Opatowskiej” położonych na terenie Starego Miasta. 

W dniu 11.04.2017r. 

Dokonała analizy zadłużenia na zasobach komunalnych miasta wraz z poziomem ściągalności 

tych zadłużeń. Wysłuchała szczegółowych wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Miasta  

i Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego. Omówiono efektywność pracy wydziału 

odpowiedzialnego za windykację należności i przeanalizowano również umowę zawartą 

między Gminą Sandomierz  a firmą „Warka”. 

W dniu 25.04.2017 r. Komisja przystąpiła do wykonywania obowiązków związanych z opracowaniem 

wniosku absolutoryjnego. Dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok  

w części wykonania dochodów. 

W dniu 5.06.2017 r. Komisja przeanalizowała część wydatkową sprawozdania z wykonania budżetu 

oraz sprawozdanie finansowe jednostki. Opracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla 

Burmistrza Miasta Sandomierza. 

W dniach 19.06 2017 r. i 28.06.2017 r. 

Komisja rozpatrzyła pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.1411.13.2017 z dnia  

6 czerwca 2017 r. zawierające anonimową informacje o nieprawidłowościach w pracach organów 

gminy. Komisja wnikliwie przeanalizowała zarzuty zawarte w anonimie i sprecyzowała stanowisko, 

które było podstawą do udzielenia wyjaśnień Wojewodzie. 

W dniu 17.08.2017 r. komisja przystąpiła do analizy przyczyn niewykonania wybranych inwestycji 

planowanych do realizacji w 2016 r. 

W trakcie roku komisja rozpatrywała skargi mieszkańców dotyczące: 

- zajęcia pasa drogi bez zezwolenia i narażenia budżetu gminy na straty, 

- działalności PTTK Oddział w Sandomierzu, 

- sposobu sprawowania mandatu przez niektórych radnych. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/721/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lutego 2018 r.
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Ponadto zapoznała się z informacją Wojewody Świętokrzyskiego o sprawowaniu nadzoru nad 

działalnością jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. 

W dniu 23.10.2017 r.  

Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 

W dniu 1.12.2017 r. zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2018 rok i zaopiniowała Dział 757 – obsługa długu publicznego. 

 

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Id: 2A8AE90D-FD0E-401C-8D02-9A9ED4517DEB. Uchwalony Strona 2



 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PRAWORZADNOŚCI ZA 2017 ROK 

Komisja Praworządności obradowała na dziesięciu posiedzeniach. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji na 2017 rok przeanalizowano temat  

bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sandomierza. Przyjęto pisemne informacje 

złożone przez odpowiedzialne instytucje: Straż Miejską w Sandomierzu, Komendę 

Powiatową Policji w Sandomierzu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Sandomierzu. 

Z udziałem Pana Arkadiusza Strugały – Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu 

dokonano analizy pracy Straży Miejskiej w tym z zakresu prowadzonych akcji prewencyjnych 

w placówkach oświatowych. Komisja zapoznała się z danymi statystycznymi z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego za rok 2016 i  omówiła różne aspekty współpracy Straży 

Miejskiej  z Policją w zapobieganiu przestępczości. Zapoznała się z pracą „Strażników 

Rewirowych”  pod kątem utrzymania bezpieczeństwa, czystości i porządku w mieście. 

Komisja szeroko omówiła temat stanu zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi 

zagrożeniami. Zapoznała się z informacjami  złożonymi przez:  

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział  

w Sandomierzu,  

- Inspektora Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej UM w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie 

Sandomierza. Szczegółowo omówiła temat funkcjonowania monitoringu miejskiego. 

Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał dotyczące: 

- zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok. 

- zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

- odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Sandomierzu, 

-  przyjęcia Karty Samorządności. 

-  nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

- w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 

2018 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

 

Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/721/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lutego 2018 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ZA 2017 ROK 

Komisja nauki odbyła 15 posiedzeń.  

Komisja podczas prac w 2017 opiniowała projekty uchwał wynikające ze zmian w przepisach 

prawa, jak i te dotyczące prawa miejscowego.   

Najważniejszym zadaniem komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w roku 2017 było sprawne 

przeprowadzenie dyskusji oraz opiniowanie zmian wynikających z wprowadzenia projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  W dniu  

8 lutego 2017r. przedstawiono komisji informacje o realizowanych oraz planowanych 

inwestycjach i remontach w placówkach oświatowych, MOSiR i SCK w latach 2017-2018, 

informacje o pozyskanych w 2016 roku środkach zewnętrznych na cele oświatowe i sposobie 

ich wykorzystania. Informacje o planowanych w 2017 roku naborach wniosków   

o dofinansowanie zadań oświatowych – szkolnictwo. Informacje o programach - z zakresu 

oświaty, kultury i sportu - do których przystąpi Gmina Sandomierz w 2017 roku.  - w tym 

omówienie zasad przekazywania informacji o możliwościach uczestnictwa w naborach – 

komunikacja między Wydziałem PŚZ a jednostkami pozostającymi w strukturze miasta. 

Omówiono potrzeby remontowe w sandomierskich placówkach oświatowych.  

20 lutego 2017 roku przeanalizowano stan organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy 

Miejskiej Sandomierz pod względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

W dniu 21 marca 2017 roku na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyło się posiedzenie 

wspólne z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu 

Sandomierskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Miejskiej i Powiatowej oraz 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.   

Przyjęto sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za 2016 rok. 

Omówiono zadania realizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu finansowane ze 

środków zewnętrznych, w tym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Zapoznano się z planem pracy Muzeum na 2017 r.  

W dniu  28 marca 2017 roku w RATUSZU odbyło się spotkanie z przybyłą grupą nauczycieli 

szkół podstawowych i gimnazjów. Opiniowano projekty uchwał wynikające z planu porządku 

obrad komisji.  

W dniu 10 maja 2017 roku odbyła się komisja w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, gdzie 

przeprowadzono dyskusję – wdrożenie reformy oświatowej w Sandomierzu – omówienie 

warunków lokalowych obiektu i dostosowania go do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 4. W dniu 

26 czerwca 2017 roku w RATUSZU na posiedzeniu komisji nauki odbyło się spotkanie z Panią 

Barbarą Rożek – Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, Panem Pawłem Wierzbickim – 

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Panem Wojciechem Dumin Dyrektorem 

Sandomierskiego Centrum Kultury oraz wszystkimi dyrektorami szkół. Omówiono bieżącą 

działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza  w Sandomierzu. Przedstawiono 

przyjęte założenia związane z wprowadzeniem reformy oświatowej w Sandomierzu oraz 

planowanych inwestycjach w placówkach oświatowych.  Podsumowano osiągnięcia uczniów 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/721/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lutego 2018 r.
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szkół w roku szkolnym 2016/2017. Przyjęto informacje o przygotowaniu miasta do wakacji. 

Opiniowano projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu.  

W dniu 19 lipca 2017 roku w RATUSZU odbyła się wspólna Komisja Nauki, Oświaty, Kultury  

 i Sportu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. Opiniowano projekty 

uchwał wynikające z porządku obrad, zapoznano się z pismem Znak: MOS0301/28/2017 z dnia 

26 czerwca 2017 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w sprawie Rady Muzeum 

Okręgowego. Omówiono sprawy związane z estetyką wokół Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. Przyjęto informację w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej. Zapoznano się 

z analizą projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które uzyskały pozytywną opinię 

zespołu ds. budżetu obywatelskiego.    

W dniu 25 sierpnia 2017 roku komisja Nauki odbyła się w  Kamienicy Oleśnickich, gdzie 

opiniowano projekty uchwał wynikające z porządku obrad, omówiono bieżącą działalność oraz 

potrzeby Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Przyjęto informację Burmistrza Miasta 

Sandomierza na temat projektu rewitalizacyjnego nr 29 – „Nadbudowa i rozbudowa budynku 

Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu”.   

W dniu 25 września 2017 roku komisja opiniowała projekty uchwał wynikające z porządku 

obrad oraz zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym 

2017/2018. Przedstawiono plany rozwoju szkół i potrzeby inwestycyjne placówek 

oświatowych oraz przeanalizowano stan ich bezpieczeństwa.  

W dniu 27 listopada 2017 roku opiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz. Przyjęto informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 2016/2017.  

W dniu 30 listopada 2017 r. komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2018 rok i zaopiniowała:  Dział 758 – różne rozliczenia.   

Dział 801 – oświata i wychowanie.  

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.   

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

Dział 926 – kultura fizyczna.  

W dniu 19 grudnia  2017 roku opracowano plan pracy Komisji na 2018 rok oraz opiniowano 

projekty uchwał wynikające z porządku obrad.   

Na bieżąco w ciągu 2017r. komisja rozpatrywała i zapoznawała się z pismami, które trafiały 

pod obrady komisji.  
 

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA  

ZA 2017 ROK 

W 2017 roku Komisja odbyła jedenaście posiedzeń. 
Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja przyjęła informację  z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  
Omówiono sprawozdania  z realizacji; 
 -  Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie.  
- Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania  Narkomanii w Sandomierzu na 2016 rok. 
Zaopiniowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok.  
Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 1.04.2016 
do 31.12.2016 roku. 
Komisja opiniowała szereg uchwał między innymi: 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 
2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych, 
- sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Placówki Wsparcia 
Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu. 
- w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu 
statutu. 
- w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017 – 
2022. 
Członkowie komisji gościli na jednym z posiedzeń przedstawicieli Fundacji „Barka”  
w Poznaniu. Zapoznali się z prezentacją multimedialną z działalności tej jednostki 
organizującej pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady 
karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom  
i młodzieży zagrożonej oraz  osobom uzależnionym. 
Wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez 
Burmistrza Miasta Sandomierza poświęconym planom utworzenia w Sandomierzu Zakładu 
Aktywności Zawodowej. Zapoznano się z działalnością ZAZ  w Jarosławiu. 
Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w działach: Ochrona zdrowia, 
Pomoc Społeczna, Rodzina. 
Ze względu na specyfikę i obszerność nie udało się omówić tematu zagrożeń 
epidemiologicznych, przystosowania infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych.  
 

Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG ZA 2017 ROK 

W 2017 roku Komisja odbyła czternaście posiedzeń na których zrealizowała przyjęty 
plan pracy. Współpracowała z Komisjami: Budżetu i Finansów  oraz Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. przedstawiciele PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o 
przedstawili prezentację multimedialną wizualizacji cmentarza komunalnego w Sandomierzu 
oraz zapoznali radnych z zakresem usług świadczonych on-line. 
Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 r. zapoznano się z działalnością Targowiska Miejskie 
Samorządowy Zakład Budżetowy, która przedstawił Kierownik Jednostki.  
W dniu 11 października 2017 roku komisja przyjęła informację o realizacji zadań własnych 
gminy powierzonych spółkom gminnym: PEC Sp. z o.o w Sandomierzu i PGKiM  
w Sandomierzu Sp. z o.o. Przyjęła informację o działalności TBM sp. z o.o. w likwidacji. 
Ponadto w ciągu roku opiniowała projekty uchwał dotyczące  
- przedłużenia  czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla  zbiorowego  zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków 
- cen za przewóz osób, bagażu  i zwierząt środkami komunikacji miejskiej, 
- ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, 
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Sandomierz na rok 2017, 
- sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, 
-  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, 
- określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 

Komisja przyjęła informację  Wydziału Nadzoru Komunalnego o planowanym 
wprowadzeniu  innowacji w utrzymaniu czystości i porządku w mieście w 2018 roku co 
przyczyniło się do pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powierzenia 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań 
własnych  Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg, chodników, utrzymania  
czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
utrzymania zieleni miejskiej i  zadrzewień. 

Omówiła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 
Zapoznała się z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonywanych inwestycji.  
W związku z szerokim zakresem działania Komisji przyjęto wiele pism mieszkańców, które 
były związane między innymi z remontem i oznakowaniem ulic, zabezpieczeniem miasta 
przed powodzią, funkcjonowaniem dworca autobusowego.  
Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w działach: 600 – Transport i łączność,   

710 – Działalność usługowa, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz opracowała 
wnioski. 
 
Sylwester Łatka –  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/721/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lutego 2018 r.

Id: 2A8AE90D-FD0E-401C-8D02-9A9ED4517DEB. Uchwalony Strona 1



 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I ROLNICTWA ZA 2017 ROK 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyła dwanaście 

posiedzeń i w całości zrealizowała plan pracy przyjęty na 2017 rok. 

Zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kamień 

Plebański” w Sandomierzu i terenów przyległych. W obecności zainteresowanych 

mieszkańców rozpatrzyła 31 uwag wniesionych do planu. 

Opiniowała szereg projektów uchwał związanych z gospodarką gruntami w tym związanych   

z przekazaniem lub przejęciem gruntów pod drogi w celu poprawy komunikacji terenów 

przyległych. 

Komisja rozpatrzyła wniosek Burmistrza w sprawie wyboru charakteru udostępnienia części 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego  

w Sandomierzu. W związku z tym przeanalizowano projekty uchwał: 

-  sprawie sprzedaży części nieruchomości,  

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat. 

W dniu 19 września 2017 r. w obecności pracowników komórek merytorycznych Urzędu 

Miejskiego W Sandomierzu szczegółowo omówiono: 

- Program Ochrony Środowiska – informacja o funkcjonowaniu systemu segregacji odpadów 

komunalnych,  

- Plany zagospodarowania terenów zielonych – Park Miejski.  

Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w Działach:  

- 010 – Rolnictwo,  

- 700 – gospodarka mieszkaniowa, 700 05 – gospodarka  gruntami,  

- 710 – Działalność  usługowa - 710 04–  plany zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto opiniowano projekty uchwał: 

- w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. 

gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 

Znaczna część pracy komisji była poświęcona analizie zasadności podjęcia decyzji o zniesieniu 

ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody w związku z projektem uchwały 

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Komisja podjęła czynności związane z ratowaniem pomnika przyrody – lipy drobnolistnej 

rosnącej przy ul. Kwiatkowskiego 67 i wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o wykonanie 

dodatkowych badań specjalistycznych pozwalających na wydanie obiektywnej decyzji w tej 

sprawie. 
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Komisja opiniowała między innymi aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Sandomierza. 

Komisja rozpatrzyła wiele pism skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza dotyczących między innymi: zabezpieczenia miasta przed powodzią, emisji 

spalin, zagospodarowania terenów wspólnot gruntowych. 

 

Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ ZA 2017 ROK 

 

 

Komisja Polityki Mieszkaniowej zgodnie z § 7 Załącznika Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza 

działa   zakresie: 

- gospodarki zasobami lokalowymi gminy, 

- kształtowania polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego 

i socjalnego, 

- oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o mieszkania socjalne  

i komunalne. 

Znaczna część pracy komisji polegała na opiniowaniu wniosków mieszkańców o przydział 

mieszkań komunalnych, socjalnych oraz przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych. Komisja 

rozpatrzyła  90 spraw - zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez Wydział Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Na jednym z posiedzeń przeanalizowano informację Wydziału Finansowego o wysokości zaległości 

czynszowych, zapoznano się z zasadami finansowania remontów budynków w ramach wspólnot 

mieszkaniowych. 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał: 

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sandomierz, 

- w sprawie zmiany  „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miejskiej Sandomierz na lata 2016 –2021”.  

Przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w Dziale 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa. 

Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów na którym – w obecności 

Burmistrza Miasta Sandomierza omówiono: koncepcje wdrożenia w Sandomierzu Programu 

rządowego „Mieszkanie Plus” oraz plan przejęcia i zagospodarowania budynku dworca PKP. 

Komisja Polityki Mieszkaniowej obradowała na 12 posiedzeniach w całości realizując 

plan pracy przyjęty na 2017 rok. 

 

 

Andrzej Juda – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO TURYSTYKI I PROMOCJI  

W 2017 ROKU 

 

W 2017 roku komisja odbyła osiem posiedzeń. 

Plan pracy przyjęty na 2017 rok Komisja realizowała podejmując ścisłą współpracę  

z Wydziałem Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 

Komisjami: Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

We współpracy z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kamień Plebański” w Sandomierzu i terenów 

przyległych. 

We współpracy z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przeanalizowała: funkcjonowanie  

Podziemnej Trasy Turystycznej, szczegółowo omówiła projekty złożone do budżetu 

obywatelskiego, które uzyskały pozytywną opinię zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 

Zapoznała się również z działalnością  Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, projektami 

promocji miasta i dalszego rozwoju gospodarczego oraz przyjęła informację  

o funkcjonowaniu obiektów turystycznych. 

Przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w Sandomierzu Karty 

Mieszkańca, mającej na celu pobudzenie aktywności społecznej Sandomierzan. 

Opiniowała między innymi projekty uchwał w sprawach: 

- wprowadzenia opłaty miejscowej oraz uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej, 

- przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta 

Sandomierza, 

- aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

- przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

- uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w Dziale 630 – Turystyka oraz 

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Temat wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję omówiono  

pobieżnie przy okazji zapoznawania się z pracą wydziału odpowiedzialnego za  promocję 

miasta. Członkowie komisji mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z okazji wizyty  

w Sandomierzu  przedstawicieli partnerskiego miasta Newark-on-Trent.  

 

Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/721/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lutego 2018 r.

Id: 2A8AE90D-FD0E-401C-8D02-9A9ED4517DEB. Uchwalony Strona 1



 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 2017 ROK 

Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania zawartym w Statucie Miasta 

Sandomierza analizowała sprawy związane z kształtowaniem i wykonaniem budżetu miasta. 

W związku z tym opiniowała: 

-  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2018 – 2031 oraz projekt 

budżetu miasta na 2018 rok, 

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2017 – 2029 oraz   zmiany 

wprowadzane w budżecie miasta w 2017 roku dotyczące między innymi: 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na przebudowę drogi 

powiatowej ulicy Żeromskiego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej  

w Sandomierzu, 

    - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

    - przyznania dotacji Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego  

w Sandomierzu. 

Komisja odbyła osiemnaście posiedzeń na których opiniowała między innymi projekty 

uchwał w sprawach: 

- wyrażenia zgody na objęcie Specjalną strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A gruntów    

położonych na terenie miasta Sandomierza. 

- określenia zasad  sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

- udzielenia pomocy finansowej powiatowi sandomierskiemu, 

- wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

- wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

- określenia  inkasenta opłaty targowej na targowiskach miejskich. 

Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia zapoznała się z funkcjonowaniem zakładów aktywności zawodowej i zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie utworzenia w Sandomierzu takiej jednostki. 

Wspólnie z Komisja Polityki Mieszkaniowej z udziałem Burmistrza Miasta Sandomierza 

przeanalizowała plany przystąpienia miasta do budowy mieszkań w ramach Programu 

rządowego „Mieszkanie Plus” oraz koncepcje  przejęcia i zagospodarowania budynku dworca 

PKP. 

Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 

Omówiła harmonogram rzeczowo-finansowego inwestycji w związku z wykonaniem budżetu  

za I półrocze 2017 r.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok  

w działach 720 – Informatyka, 750 – Administracja,751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, 756 – Dochody i wpływy, 757 – obsługa długu publicznego, 758 – Różne 

rozliczenia.  

Przeanalizowała wnioski komisji stałych do projektu budżetu, opracowała opinię zbiorczą,  

i przedłożyła ją Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

 

Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI STATUTOWEJ ZA 2017 ROK 

 

Komisja Statutowa powołana Uchwałą Nr XXX/327/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

31 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz 

zatwierdzenia jej składu osobowego w dniu 11 stycznia 2017 r. opracowała sprawozdanie  

ze swojej działalności. W dniu 24 stycznia 2017 roku zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmian w statucie Miasta Sandomierza polegających na wprowadzeniu do Wykazu jednostek 

organizacyjnych pozostających w strukturze miasta nowo utworzony Zakład Budżetowy – 

Targowiska Miejskie oraz zmianę nazwy jednej z  jednostek.  

Komisja zakończyła działalność w dniu 25 stycznia 2017 r. - Uchwała Nr XXXVII/448/2017 w 

sprawie odwołania komisji statutowej. 

Komisja Statutowa powołana Uchwałą Nr XL/516/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie 

powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu 

osobowego odbyła dwa posiedzenia. 

W dniu 30 sierpnia 2017 roku wybrała Przewodniczącego komisji. 

W dniu 12 września 2017 roku zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w statucie 

Miasta Sandomierza związanych z wdrożeniem reformy oświatowej i włączeniem gimnazjów  

do  szkół  podstawowych. 

Ponadto szczegółowo omówiono temat organizacji pracy podczas analizy poszczególnych 

propozycji zmian w Statucie. 

Komisja przystąpiła do analizy propozycji złożonych przez Radnych Jacka Dybusa i Roberta 

Kurosza. 

 

 

Jerzy Żyła – Przewodniczący Komisji Statutowej 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 75 Statutu Miasta Sandomierza Przewodniczący komisji stałych i doraźnych złożyli Radzie

Miasta Sandomierza sprawozdania z działalności za 2017 rok. Niniejszą uchwałą Rada Miasta przyjmuje

treść sprawozdań.
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