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w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. 

U. z 2018 roku, poz. 130 z późn. zm.) dodając do ustawy o samorządzie gminnym art. 28 aa.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim,                         

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu 

obywatelskiego i jest przedstawiany przez burmistrza radzie miasta co roku do dnia 31 maja. 

Przygotowanie przedmiotowego raportu jest pierwszym etapem dłuższej procedury 

rozpatrzenia raportu przez radę miasta. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: 

debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi 

wotum zaufania. 

 

 

II. Informacje ogólne. 

 
1. Ogólna charakterystyka Gminy Sandomierz. 

 

Miasto Sandomierz leży nad Wisłą, w pobliżu ujścia do niej Sanu i znajduje się         

w rejonie o zróżnicowanych warunkach przyrodniczo – krajobrazowych, u styku trzech 

różniących się krain: Wyżyny Sandomierskiej, Wyżyny Lubelskiej i Kotliny 

Sandomierskiej. Sandomierz stanowi gminę miejską i graniczy z gminami: Dwikozy, 

Wilczyce, Obrazów, Samborzec oraz miastem Tarnobrzegiem. 

Od 1999 roku Sandomierz jest stolicą powiatu sandomierskiego zajmującego 8 

miejsce pod względem powierzchni (67 589 ha) wśród 14 powiatów województwa 

świętokrzyskiego. Powiat sandomierski leży we wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego i graniczy z sześcioma powiatami położonymi w trzech 

województwach: z powiatem staszowskim  i opatowskim w województwie świętokrzyskim, 

z powiatem stalowowolskim, powiatem tarnobrzeskim i miastem Tarnobrzeg – w 

województwie podkarpackim oraz z powiatem kraśnickim w województwie lubelskim. 

W  skład  powiatu  sandomierskiego  oprócz  gminy Sandomierz wchodzą:  

� Miasto i Gmina Koprzywnica, 

� Miasto i Gmina Zawichost, 

� Gmina Samborzec,  

� Gmina Dwikozy,  

� Gmina Wilczyce,  

� Gmina Obrazów,  

� Gmina Klimontów,  

� Gmina Łoniów. 
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Sandomierz jest stolicą powiatu sandomierskiego, zajmuje 28,8 km2, co stanowi 4,2% 

powierzchni powiatu (676 km2). Na jego terenie znajdują się siedziby władz 

samorządowych oraz powiatowych, pełniących ważne funkcje związane z obsługą 

administracyjną zarówno mieszkańców miasta, jak i całego powiatu. 

Sandomierz jest ważnym ośrodkiem oświatowym, kulturalnym oraz gospodarczym 

regionu, przez miasto przebiega kilka szlaków turystycznych. Sandomierz charakteryzuje 

niski stopień uprzemysłowienia, dominuje w mieście produkcja szkła oraz przemysł rolno-

spożywczy. Łagodny klimat oraz odpowiednie warunki glebowe przyczyniają się do rozwoju 

produkcji ogrodniczej i sadowniczej.  

Sandomierz należy do najcenniejszych historycznych zespołów urbanistyczno- 

krajobrazowych Polski. Miasto wraz z historycznymi zabytkami architektury, pięknie 

położone na wysokim lewym brzegu Wisły, na wzgórzach poprzecinanych lessowymi 

wąwozami, tworzy malowniczy pejzaż. 

Ważną rolę Sandomierza należącego w przeszłości, obok takich miast jak Kraków czy 

Wrocław, do głównych siedzib królestwa zapewniły żyzne gleby lessowe i położenie grodu 

na skrzyżowaniu połączeń handlowych ważnych w skali kontynentalnej, sprzyjając gęstemu 

osadnictwu, zamożności i atrakcyjności ośrodka. 

Miasto leżące na pograniczu stref etnicznych i wyznaniowych, pełniące ważną rolę 

polityczną i religijną, jako siedziba władz królewskich, miejskich, centrum handlu 

międzynarodowego, czerpało z najlepszych wzorców europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, 

architektury, nauki, pozostawiając współczesnym pokoleniom wspaniałe zabytki i ślady 

twórczości artystów z różnych stron świata. 

Chlubę miasta stanowi ponad 120 obiektów architektury wszystkich stylów i epok 

zgromadzonych w obrębie niewielkiej przestrzeni Starego Miasta. 

Do najbardziej okazałych należą: 

� Kościół pw.św. Jakuba I Klasztor Dominikanów; 

� Bazylika Katedralna pw. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny; 

� Dzwonnica;  

� Ratusz; 

� Dom Długosza; 
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� Brama Opatowska; 

� Furta Dominikańska (Ucho Igielne); 

� Kościół pw. św. Ducha; 

� Zamek Królewski; 

� Collegium Gostomianum; 

� Dawna Synagoga; 

� Spichlerz; 

� Pałac Biskupi; 

� Dworek Skorupskich; 

� Kościół pw. św. Michała; 

� Kościół pw. św. Józefa; 

� Kościół pw. Nawrócenia  

św. Pawła Apostoła; 

� Kamienica – Rynek 4; 

� Konwikt Boboli – Rynek 5; 

� Kamienica Oleśnickich – Rynek 10; 

� Dom Mikołaja Gomółki – Rynek 14; 

� Kamienica Dutreppich – Rynek 21. 

 

 
Sytuacja demograficzna w Sandomierzu jest umiarkowanie korzystna. Najbardziej 

liczną grupą nadal jest ludność w wieku produkcyjnym. Mieszkańcy Sandomierza stanowią 

starzejącą się populację demograficzną, stopniowo maleje liczba osób do 18 roku życia, 

natomiast wzrasta liczba osób po 61/66 roku życia. Ludność  

w wieku poprodukcyjnym w 2018 roku przewyższała ludność w wieku przedprodukcyjnym         

o 1059 osób.  

Tabela 1. Liczba ludności w Sandomierzu w latach 2012-2018 według kategorii wieku. 

Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności. 

Liczba ludności 

wiek 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Przedprodukcyjne 

0-18 

4431 

               

19,0% 

4277 

   

18,3%              

4209 

 

17,9%   

4129 

 

17,6%   

4125 

 

17,5%   

4129 

 

17,5%   

4154 

 

17,6%   

Produkcyjne 

19-60/65 lat 

14596 

               

62,6% 

14664 

 

62,6%   

14619 

 

62,2%   

14534 

 

61,9%   

14438 

 

61,4%   

14364 

 

60.9%   

14289 

 

60,4%   

Poprodukcyjne 

61/66 lat i więcej 

 

4278 

               

18,4% 

4479 

 

19,1%   

4656 

 

19,8%   

4826 

 

20.5%   

4952 

 

21,1%   

5072 

 

21,5%   

5213 

 

22,0%   

 



Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018  

7 

 

Zmiany w strukturze demograficznej ludności spowodowane są zmianami  

w przyroście naturalnym oraz wydłużeniem czasu trwania życia. Przyrost naturalny                         

w Sandomierzu w latach 20012-2018, jest ujemny, wskazujący na przewagę zgonów nad 

urodzeniami. Jest to niekorzystny trend, obserwowany w całym kraju, przyczyniający się do 

depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa. 

 

Tabela 2. Statystyka urodzeń i zgonów w Sandomierzu w latach 2012-2018. 

Rok Urodzenia Zgony 
 

2012 
 

188 266  

2013 
 

149 233  

2014 
 

179 231  

2015 
 

173 244  

2016 
 

178  242 

2017 
 

188 294  

2018 
 

169  281 

 

Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej ludności w Sandomierzu 

przyczynią się do coraz większego obciążenia osób w wieku produkcyjnym, które będą 

musiały utrzymywać powiększającą się stale liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym,  

w szczególności osób w wieku poprodukcyjnym. Jednym z przydatnych wskaźników 

demograficznych jest wskaźnik obciążenia demograficznego, przedstawiający ludność  

w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika 

zwiększa się stopniowo od 2006 roku i w 2012 roku osiągnęła wartość  

57,9 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Starzenie się 

społeczeństwa wraz ze zmniejszającym się przyrostem naturalnym przyczynia się do 

powstania problemów: ekonomicznego, finansowego oraz społecznego. Ten niekorzystny 

trend demograficzny zachodzi w skali ogólnokrajowej, pojawiające się natomiast problemy 

społeczne powinny być rozwiązywane lokalnie. 

Prognoza demograficzna do 2035 roku zakłada, że należy spodziewać się znacznego 

spadku liczby młodych osób w przedziale wieku 0-18 lat, przy jednoczesnym wzroście liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym. 

Prognozy demograficzne do roku 2035 przewidują, że współczynnik obciążenia 

demograficznego (liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym) będzie wzrastał w ciągu najbliższych kilkunastu lat, osiągając wartość 79 w 

roku 2035 i będzie on wyższy niż prognozowany wskaźnik obciążenia demograficznego dla 

całej Polski (73). Z każdym rokiem nie tylko ubywać będzie osób młodych, ale również 

będzie coraz mniej osób aktywnych zawodowo, na których spoczywać będzie obowiązek 

wypracowania środków finansowych dla osób w wieku poprodukcyjnym. 
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2. Miasto Sandomierz na tle wybranych miast/gmin regionu. 

Miasto Sandomierz zostało porównane na tle innych miast regionu świętokrzyskiego: 

Staszowa, Jędrzejowa i Buska- Zdroju, w obszarach takich jak: powierzchnia, ludność, 

dochody wydatki gminy, przedsiębiorczość i saldo migracji. 

Dane pochodzą z GUS i dotyczą roku 2017/18 r. 

 

Tabela 3. Wybrane dane dotyczące miast/gmin: Sandomierz, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów 

 

*wskaźnik  przedsiębiorczości  wyrażano  liczbą  podmiotów  gospodarczych  

zarejestrowanych  w  systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

 

Wykres. Powierzchnia wybranych miast w km2 w 2018 roku 
 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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2017/18 Sandomierz 29 23 658 816 4260 4287 2299 -63 

2017/18 Jędrzejów 11 14 863 1307 3663 3629 1577 -49 

2017/18 Busko Zdrój 12 16 092 1310 3931 3662 1758 -37 

2017/18 Staszów 27 14 889 554 3789 3712 1535 -123 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

 

SANDOMIERZ JĘDRZEJÓW BUSKO ZDRÓJ STASZÓW 
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Miasto Sandomierz spośród wybranych miast ma najwyższą liczbę ludności                            

i największą powierzchnię natomiast jeden z niższych wskaźników gęstości zaludnienia, 

który wynosi 816 osób na 1 km2, gdzie np. w Jędrzejowie wskaźnik ten wynosi 1307 

osoby na 1 km2. Najniższe saldo migracji ma miasto Busko-Zdrój, Sandomierz plasuje 

się na trzeciej pozycji. Jednak z zebranych danych wynika, że ujemne saldo migracji                    

w mieście wzrasta. 

Sandomierz ma najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości wśród wybranych miast. 

Potencjał turystyczny oraz położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych stwarza 

lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości niż w pozostałych miastach. 

 

III. Informacje finansowe 

 

1. Stan finansów gminy 

W 2018 roku dochody własne gminy Sandomierz wyniosły 65 437 254,42 zł i stanowiły 60% 

dochodów budżetowych ogółem. 

Według stanu na 31.12.2018 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 

9 181 188,34 zł i stanowiły 8% wydatków budżetowych ogółem. 

Stan zadłużenia gminy Sandomierza na koniec 2018 roku wyniósł 36 250 000,00 zł. 

Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się 

następująco: 

  PKO BP BGK Bank Pekao SA Razem 

2019 2 500 000,00 1 000 000,00  3 500 000,00 

2020 3 000 000,00 1 000 000,00  4 000 000,00 

2021 3 000 000,00 1 000 000,00  4 000 000,00 

2022 3 000 000,00 1 000 000,00  4 000 000,00 

2023 2 500 000,00 1 000 000,00  3 500 000,00 

2024 3 000 000,00 750 000,00 500 000,00 4 250 000,00 

2025 3 000 000,00   500 000,00 3 500 000,00 

2026 3 000 000,00  1 000 000,00 4 000 000,00 

2027   1 000 000,00 1 000 000,00 

2028   1 500 000,00 1 500 000,00 

2029   1 000 000,00 1 000 000,00 

2030   1 000 000,00 1 000 000,00 
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2031    1 000 000,00 1 000 000,00 

 

 

W 2018 roku na obsługę zadłużenia przeznaczono kwotę 1 123 357,50 zł. 

Wolne środki, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiły kwotę 

8 446 484,41 zł. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wyniósł 

7 323 126,91 zł. 

2. Wykonanie budżetu Gminy Sandomierz 

W 2018 roku wykonanie dochodów  wyniosło 108 953 164,13 zł, tj. 93% planu, w tym: 

• dochody bieżące – 105 063 948,35 zł, tj. 97% planu, 

• dochody majątkowe – 3 889 215,78 zł, tj. 48% planu. 

 

Największy udział w dochodach miały wpływy: 

• z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22 942 990,00 zł, więcej                 

w stosunku do poprzedniego roku o 2 269 074,00 zł (11%), co stanowiło 21% 

dochodów budżetowych ogółem, 

• z podatku od nieruchomości w kwocie 16 738 750,97 zł, mniej w porównaniu  z 2017 

rokiem o 69 418,90 zł (0,4%), tj. 15% wykonania dochodów ogółem.  

 

Według stanu na 31.12.2018 roku wykonanie wydatków wyniosło kwotę 109 498 419,54 zł,              

tj. 88% planu, w tym: 

• wydatki bieżące – 100 317 231,20 zł, tj. 95% planu, 

• wydatki majątkowe – 9 181 188,34 zł, tj. 49% planu.       

 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki: 

• na oświatę i wychowanie – 35 084 726,69 zł, tj. 32%, 

• na pomoc, obejmującą działy Pomoc społeczna i Rodzina – 27 265 966,47 zł,                     
tj. 25%. 
 

Wynik wykonania budżetu w 2018 roku został ustalony jako deficyt w kwocie 545 255,41 zł. 

W 2018 roku gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań             

w wysokości 4 438 138,70 zł, w tym: 

• na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego               

i rozwoju – 3 000 000,00 zł, 

• na realizację przedsięwzięcia Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności 

korzystania z Internetu, e-usług – 53 760,00 zł, 

• na realizację projektów Rozwijamy nasze talenty, Przygody przedszkolaków, 

Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta 

Sandomierza – 848 531,00 zł, 

• na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych – 210 266,25 zł, 

• na realizację projektu Razem – 325 581,45 zł. 
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Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem w 2018 roku wyniosły 5 026 979,25 zł, tj. 4,6% 

dochodów budżetu miasta ogółem, w tym: 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 166 449,16 zł,  

• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 437 523,86 zł, 

• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                       

– kwota 8 966,62 zł, 

• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 3 223 035,78 zł, 

• wpływy z dzierżawy składników majątkowych – kwota 433 377,55 zł, 

• wpływy za trwały zarząd – kwota 1 828,00 zł, 

• dywidendy – kwota 418 996,54 zł, 

• inne wpływy (z opłaty adiacenckiej, kaucji związanej z najmem lokali, najmu sal 

szkolnych) – kwota 336 801,74 zł.  

 

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

W 2018 roku wydatki majątkowe wyniosły 9 181 188,34 zł. W stosunku do planu ustalonego 

na poziomie 18 673 954,10 zł wydatki te zostały wykonane w 49 procentach, w tym: 

• wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 50 001,92 zł, 

• wydatki inwestycyjne – 7 984 674,65 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne – 216 250,48 zł, 

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych     

– 25 000,00 zł,  

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – 126 731,45 zł, 

• dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – 778 529,84 zł. 

W 2018 roku na inwestycje roczne przeznaczono kwotę 596 782,44 zł, w tym: 

• budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego – 52 838,06 zł, 

• modernizacja ul. Spokojnej – 37 761,00 zł, 

• modernizacja ul. Sucharzowskiej (dokumentacja) – 300,10 zł, 

• modernizacja ul. Fortecznej – 55 340,16 zł, 

• przebudowa ul. Topolowej wraz z wykonaniem odwodnienia (dokumentacja) –  

13 920,00 zł, 

• budowa chodników przy ul. Brzeskiego (dokumentacja) – 5 770,00 zł, 

• zakup gruntów pod drogi gminne – 71 381,00 zł, 

• zakup serwera, systemu obiegu dokumentów i systemu do obsługi rady miasta                                 

– 62 757,27 zł, 

• zakup altany śmietnikowej na ul. Słowackiego – 14 936,00 zł, 

• budowa oświetlenia ul. Żółkiewskiego – 57 242,58 zł,  

• budowa oświetlenia ul. Zaleśnej – 71 242,65 zł, 
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• przebudowa oświetlenia przy ul. T. Króla (projekt) - 11 931,00 zł, 

• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Sandomierz – historia 

światłem malowana – 35,30 zł, 

• zakup parkomatu – 21 525,00 zł, 

• zakup wiaty przystankowej na ul. Wielowiejską – 5 289,00 zł, 

• zakup samochodu służbowego- 40 362,21 zł, 

• opracowanie studium wykonalności na potrzeby zadania pn. Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynków użyteczności 

publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 i siłowni rekreacyjnej 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12 054,00 zł,   

• wykonanie odwodnienia ul. Portowej od ronda do cieku wodnego Atramentówka 

(dokumentacja) – 19 590,00 zł, 

• wykonanie odwodnienia ul. Brzeskiego (dokumentacja) – 5 770,00 zł, 

• budowa siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego                       

– 36 737,11 zł. 

 

Na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości                      

7 604 142,69 zł, w tym:  

• przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu – 59 600,00 zł, 

• budowa ul. Czereśniowej – 402 446,21 zł, 

• modernizacja Placu 3 Maja – 550 682,12 zł, 

• rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – 2 020 990,77 zł, 

• budowa kanalizacji przy ul. Błonie – 260 854,00 zł, 

• utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych 

pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu – 80 351,35 zł, 

• infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

(dokumentacja) – 61 377,00 zł, 

• budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (dokumentacja)                        

– 11 931,00 zł, 

• budowa przedszkola – 3 297 910,74 zł, 

• przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsce świadczeń usług 

społecznych (dokumentacja) – 147 600,00 zł, 

• budowa oświetlenia ul. Salve Regina – 50 000,00 zł, 

• budowa oświetlenia ul. Holowniczej – 60 384,61 zł, 

• modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (dokumentacja) 

– 27 945,60 zł, 

• adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek 

użyteczności publicznej – 312 046,25 zł, 

• modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł, 

• mury obronne w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (aktualizacja 

kosztorysów inwestorskich) – 700,00 zł, 

• zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala – 211 734,88 zł, 

• nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu 

(ekspertyza) – 7 500,00 zł. 
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4. Realizacja budżetu obywatelskiego 

Projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku 

L.p. Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość 

1. Sandomierz kocha sport. 

Zajęcia sportowe dla 

mieszkańców Sandomierza  – 

darmowe treningi 

Zadanie realizowane przez MOSiR 

polegające na bezpłatnym 

korzystaniu mieszkańców 

Sandomierza z zajęć sportowych 

typu kickboxing, boks, walki wręcz. 

W ramach zadania został zakupiony 

sprzęt niezbędny do prowadzenia 

treningów - mata, worki treningowe, 

rękawice. 

58.134,98 

2. Zachować tradycję – 

Dożynkowy Festyn Rodzinny w 

Nadbrzeziu 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

„Rodzinnego Festynu Dożynkowego” 

dla mieszkańców Sandomierza w 

Nadbrzeziu. 

23.098,76 

3.  Od Sandomierza do NBA Zadanie polegało na zorganizowaniu 

zajęć gry w koszykówkę dla 

mieszkańców Sandomierza. 

14.840,55 

4.  Doprowadzenie wody do 

każdej działki w ROD im. T. 

Kościuszki     w Sandomierzu 

Zadanie polegało na doprowadzeniu 

wody do każdej działki w Rod w celu 

pełnego wykorzystania możliwości 

wegetacji i wzrostu roślin 

50.000,00 

 

Łączna wartość projektów, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do realizacji 

przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wyniosła 258.576,59 zł.  

Całkowity koszt projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniósł  

146.074,29 zł 

Budżet Obywatelski edycja 2018 do realizacji w 2019 roku 

L.p. Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość 

1. Sandomierska siłownia 

plenerowa przy ul. Dr 

Zygmunta Schinzla 

Budowa i wyposażenie w elementy 

małej infrastruktury rekreacyjno-

sportowej tzw.: siłowni na wolnym 

powietrzu”. 

49.000,00 

2. W zdrowym ciele zdrowy duch! 

– budowa siłowni zewnętrznej                          

(ul. Wielowiejska) 

zaadaptowanie niewykorzystanej 

części placu zabaw pod siłownię 

zewnętrzną oraz montaż oświetlenia 

solarnego lub ledowego. 

49.950,00 

3. Zewnętrzne gry podwórkowe zadanie realizowane przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Armii 

Krajowej, ul Flisaków.  – zestaw 

wielu gier planszowych i 

zręcznościowych służących 

50.000,00 
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dzieciom do zabaw zarówno 

podczas czasu wolnego jak i między 

lekcjami. 

4. MULTIROOM – multimedialny 

pokój dla mieszkańców 

Sandomierza w Miejskiej 

Bibliotece publicznej 

multimedialny pokój dla 

mieszkańców Sandomierza w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej – 

Interaktywna przestrzeń, w której 

Mieszkańcy Sandomierza będą 

mogli korzystać    z osiągnięć 

nowoczesnej techniki w celach 

edukacyjnych, rekreacyjnych i 

rehabilitacyjnych. 

25.000,00 

 

Łączna wartość projektów, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do realizacji 

przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wyniosła 173.950,00 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 

1) Grunty 

Grunty stanowiące własność gminy Sandomierz, o powierzchni ogólnej 382,9017 ha                       

i wartości 88 499 228,23 zł, obejmują:  

• zasób gruntów - pow. 321,5560 ha, wartość  82 399 842,18 zł, w tym grunty oddane    

w trwały zarząd - pow. 12,8577 ha, wartość 4 121 884,00 zł, 

• grunty oddane w użytkowanie wieczyste - pow. 61,3457 ha, wartość 6 099 386,05 zł. 

Struktura rodzajowa tych gruntów przedstawia się następująco: 

• grunty rolne – wartość 11 272 428,97 zł, 

• tereny zieleni i zakrzewione – wartość 749 268,00 zł, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane – wartość 75 644 382,26 zł, 

• grunty pod wodami – wartość 636 222,00 zł, 

• tereny różne – wartość 196 927,00 zł. 

Grunty inne: 

• grunty będące w posiadaniu gminy Sandomierz - pow. 14,8735 ha. 

 

2) Budynki i lokale 

Według stanu na 31.12.2018 r. gmina Sandomierz jest właścicielem 187 budynków o łącznej 

wartości księgowej netto 53 581 832,02 zł, w tym 811 lokali mieszkalnych o wartości 

12 210 547,29 zł i 89 lokali niemieszkalnych o wartości 2 582 879,82 zł. Gmina Sandomierz 

ponadto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych o wartości 

271 911,28 zł i 1 lokalu niemieszkalnego o wartości 28 274,96 zł. 

 

Wartość oraz ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia się następująco: 

• budynki mieszkalne – szt. 102, wartość 15 262 582,21 zł, 

• budynki transportu i łączności – szt. 3, wartość 83 436,81 zł, 
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• budynki handlowo-usługowe – szt. 6, wartość 1 401 130,81 zł, 

• budynki magazynowe – szt. 1, wartość 102 739,37, 

• budynki biurowe – szt. 7, wartość 4 246 085,61 zł, 

• budynki zakładów opieki medycznej – szt. 1, wartość 190 841,76 zł, 

• budynki oświaty, nauki i kultury, sportowe – szt. 24, wartość 24 470 250,93 zł, 

• inne budynki niemieszkalne – szt. 43, wartość 7 824 764,52 zł. 

 

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

 

Gmina Sandomierz jest właścicielem 506 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej 

wartości księgowej netto 80 063 272,48 zł według stanu na koniec 2018 roku. 

 

Struktura rodzajowa tych obiektów przedstawia się następująco: 

• rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – szt. 34, wartość 

8 286 140,36 zł, 

• infrastruktura transportu – szt. 349, wartość 45 957 507,66 zł, 

• budowle wodne, z wyjątkiem melioracji – szt. 3, wartość 139 837,65 zł, 

• przejścia nadziemne i podziemne – szt. 1, wartość 3 826 600,00 zł, 

• obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane – 

szt. 119, wartość 21 853 186,81 zł. 

 

4) Mienie ruchome 

 

Według stanu na 31.12.2018 r. gmina Sandomierz jest właścicielem ruchomości o łącznej 

wartości księgowej netto 1 498 700,71 zł, w tym: 

• maszyny i urządzenia – wartość 876 120,87 zł, 

• środki transportowe – wartość 254 145,81 zł, 

• narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartość 368 434,03 zł. 

 

5) środki trwałe w budowie 

 

Wartość aktywów trwałych gminy Sandomierz z tego tytułu według stanu na koniec 2018 

roku wynosi 10 924 758,27 zł. 

 

6) Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartość księgowa netto nabytych przez gminę Sandomierz wartości niematerialnych                       

i prawnych zgodnie ze stanem na 31.12.2018 r. wynosi 23 010,50 zł. 

 

7) Długoterminowe aktywa finansowe  

 

Gmina Sandomierz według stanu na 31.12.2018 r. posiada akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego na łączną kwotę 51 602 600,00 zł. 

8) Należności i środki pieniężne 

Aktywa gminy Sandomierz z tego tytułu zgodnie ze stanem na koniec 2018 roku wynoszą 

25 273 660,65 zł, w tym: 
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• należności wymagalne – kwota 14 687 985,68 zł, 

• pozostałe należności (niewymagalne) – kwota 2 813 598,07 zł, 

• środki pieniężne w kasie – kwota 4 589,38 zł, 

• środki pieniężne na rachunkach bankowych – 7 767 487,52 zł.  

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 

1.Strategia rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015-2025 

Burmistrz Miasta Sandomierza Zarządzeniem N 32/2019/SEK z dnia 04 lutego 2019 roku 

powołał Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na 

lata 2015-2025. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów otrzymali od Partnerów 

informacje na temat realizacji zadań za lata 2016-2018 i na ich podstawie przygotowali 

sprawozdania cząstkowe, dotyczące poszczególnych celów strategicznych.  

Sprawozdanie zawiera podsumowanie wyników oraz stopień zaawansowania wdrażanych 

zadań. Burmistrz Miasta przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji strategii a 

następnie wniosek o rozpoczęcie przeglądu strategicznego zmierzającego do aktualizacji 

dokumentu. Przeglądowi zostaną poddane wszystkie elementy strategii tj.: misja, wizja, cele 

strategiczne, operacyjne i zadania w kontekście zmian jakie zaszły w obrębie miasta, ale też 

w kontekście zmian zachodzących w jego otoczeniu (powiat, województwo).  

  

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Uchwała Nr 
XXV/163/2000 Rady  Miasta  Sandomierza  z dn. 24 lutego 2000r. ze zmianami. 

Ostatnia zmiana nr 4 uchwalona Uchwałą Nr XLI/419/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
25 czerwca 2014 r.  

Obecnie w przygotowaniu znajduje się zmiana nr 5 studium która została zlecona do 
wykonania, a koniec prac przewiduje się na marzec 2020r. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Sandomierza to przede wszystkim zmiany wynikające z wniosków mieszkańców w zakresie 
przeznaczenia terenów mieszkaniowych przy głównych ulicach o dopuszczenie handlu i 
usług, oraz dopuszczenie na niektórych terenach przeznaczonych pod budownictwo 
wielorodzinne również budownictwa jednorodzinnego, punktowe zmiany terenów zielonych i 
ogródków działkowych na dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stopień pokrycia obszaru 

gminy mpzp itp.) 

Miasto posiada 24 miejscowe plany zagospodarowania terenu obejmujące powierzchnię 
łącznie około 12,1 km2, które obejmują swoim obszarem 42% powierzchni całej Gminy 
Sandomierz. 

Obecnie w przygotowaniu znajduje się zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
terenu osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 

Około 20% terenu jest zabudowana i zainwestowana jako tereny Starego Miasta oraz osiedli 
mieszkaniowych wielorodzinnych. Razem około 62% powierzchni terenów gminy jest 
zabudowanych lub przygotowanych do zabudowy pod względem planistycznym.  
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Możliwość zabudowy istnieje również na terenach nie objętych planami na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy które mogą być wydawane po przeprowadzeniu analizy 
urbanistycznej indywidualnie dla każdej proponowanej lokalizacji. 

 
4. Gminny program rewitalizacji 

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej 

odnowy obszarów kryzysowych na terenie Miasta Sandomierza w płaszczyznach: 

gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. 

Kompleksowość działań przewidziany w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju 

zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia. Program Rewitalizacji umożliwia 

władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze 

wielowymiarowej rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany jest systematycznej  i 

okresowej analizie i ocenie oraz jest w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy 

rewitalizacji aktualizowany. Aktualizacja dokumentu następuje także w przypadku zmiany 

uwarunkowań, wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów i propozycji 

projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena i aktualizacja odbywa się  w oparciu o 

zasadę współpracy                      z zainteresowanymi partnerami. 

W 2018 roku Uchwałą Nr LIX/775/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-

2023” w przedmiotowym dokumencie dokonano następujących zmian: 

1. Zaktualizowano mapę obszarów zdegradowanych oraz podobszaru rewitalizacji nr 1 Nowe 

Miasto. 

2. Dodano ulice objęte PR: ul. Krukowska, Leona Cieśli, dr Zygmunta Schinzla. 

3. Zaktualizowano ogólną liczbą projektów podstawowych poprzez dodanie projektów: 

-Nowoczesny TK nadzieją dla chorych na schorzenia onkologiczne, 

-Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na najwyższym poziomie, 

-Zwiększenie komfortu pobytu pacjenta w oddziale medycyny paliatywnej 

-Kompleksowa termomodernizacja szpitala w Sandomierzu, 

-Budowa budynku specjalistycznego oraz zakup wyposażenia wraz ze sprzętem 

medycznym, 

-Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

Sandomierza, 

-Podniesienie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego                               

ul. Krukowska 22, Sandomierz 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

Gmina Sandomierz w oparciu o podjęte uchwały w sprawie: 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na 

lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sandomierz podejmuje działania mające na celu poprawę wykorzystania                        

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, poprzez: 

- prowadzenie polityki remontowej budynków i lokali mieszkalnych z uwzględnieniem potrzeb  

i możliwości budżetowych gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, 
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-umożliwienie przyszłemu najemcy wynajęcie lokalu mieszkalnego w zamian za wykonanie 

remontu  we własnym zakresie i na własny koszt, 

-wynajem lokalu za spłatę zadłużenia po eksmitowanym najemcy, 

-dostosowanie standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych i stanu 

rodzinnego najemcy, w tym stworzenie rodzinom posiadającym odpowiednie zasoby 

finansowe, a zajmującym lokale socjalne lub o niskim standardzie, możliwości polepszenia 

warunków mieszkaniowych poprzez zamianę, 

-umożliwienie najemcom posiadającym zadłużenie z tytułu opłat czynszowych, jego 

odpracowanie w formie świadczenia rzeczowego, lub zamianę lokalu mieszkalnego na lokal  

o mniejszym metrażu. 

W 2018 roku podpisano z 7 dłużnikami umowy dotyczące odpracowania zadłużenia 

czynszowego, w formie świadczenia rzeczowego, na łączną kwotę 45.422,00 zł.      

W ramach zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków do zaspakajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Gmina zobowiązana jest do udzielenia 

pomocy fakultatywnej. Największe oczekiwania społeczne w przedmiocie pomocy Gminy                    

w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych dotyczą rodzin nie posiadających własnego 

mieszkania oraz osiągających niskie dochody. Gmina prowadzi postępowania związane ze 

złożonymi przez mieszkańców Sandomierza wnioskami mieszkaniowymi dotyczącymi m.in. 

przydziału lokalu: komunalnego, socjalnego, zamiennego, z tytułu zamiany z urzędu, 

o potwierdzenie praw po zgonie najemcy, ponownego zawarcia umowy najmu po spłacie 

zadłużenia, o ile wcześniej nie zapadł wyrok z orzeczeniem o eksmisję. Wnioski składane 

przez osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz socjalnego 

opiniowane są przez Komisję Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.  

W 2018 roku zawarto łącznie 40 umów najmu, w tym o zawarcie umowy najmu: lokalu 

komunalnego - 12, lokalu socjalnego – 12, lokalu uzyskanego w wyniku zamiany – 6, lokalu 

na podst. art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego  dot. wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym 

najemcy – 9 oraz 1 umowę pomieszczenia tymczasowego. Wykonano 4 wyroki eksmisyjne 

osób z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego. 

Łącznie złożonych jest 237 wniosków osób, ubiegających się o polepszenie warunków 

mieszkaniowych w tym: 149 wniosków o najem mieszkań komunalnych, 88 o najem lokali 

socjalnych. Ponadto zarejestrowanych jest 27 prawomocnych wyroków eksmisyjnych 

z prawem do lokalu socjalnego lub przekwaterowania do pomieszczenia tymczasowego.         

W 2018 roku Gmina na podstawie zawartej ugody, wypłaciła Sandomierskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, dłużnikom Spółdzielni 

wobec których zostały orzeczone prawomocne wyroki eksmisyjne, a którym Sąd przyznał 

prawo do otrzymania lokali socjalnych, na łączną kwotę 9.283,02 zł. 

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadała ogółem w 107 budynkach 766 lokali 

mieszkalnych      o łącznej powierzchni użytkowej 32.137,00 m2, w tym: 90 lokali socjalnych o 

powierzchni użytkowej 2.706,00 m2 , 341 lokali położonych w budynkach stanowiących 100% 

własności gminy o powierzchni użytkowej 16.196,00 m2, 335 lokali o powierzchni 13.235,00 

m2 położonych w budynkach stanowiących współwłasność - wspólnoty mieszkaniowe. 

Wszystkie lokale zaopatrzone są w instalacje wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną. 

Natomiast 647 lokali zaopatrzonych jest w instalację centralnego ogrzewania oraz gazową. 

Ponadto                             w zasobie gminy jest 97 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 

użytkowej 7.795,00 m2. Na dzień 31.12.2018 roku oprócz 1 lokalu użytkowego wszystkie były 

wynajmowane. W celu określenia przejrzystości wynajmu i użyczenia lokali użytkowych, 

Zarządzeniem Burmistrza zostały wprowadzone zasady gospodarowania lokalami 
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użytkowymi oraz regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w 

najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Sandomierz      

W 2018 roku zwrócono dawnym właścicielom budynek mieszkalny z 5 lokalami 

mieszkalnymi oraz 1 lokalem użytkowym przy ul. Browarnej 2. Zarządcą komunalnego 

zasobu mieszkaniowego oraz budynków wspólnot mieszkaniowych  jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.  

Wysokość stawki czynszu najmu w lokalach mieszkalnych wynosi 4,65 zł /m2, natomiast              

w lokalach socjalnych 1,59 zł/m2.  

Systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na prawidłowe zarządzanie 

substancją mieszkaniową. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynków 

stanowiących 100 % własności Gminy ma między innymi : wiek budynku, rodzaj zabudowy, 

rodzaj pokrycia dachowego, sposób utrzymania i użytkowania budynków, a także wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na wykonanie koniecznych napraw. Z punktu 

widzenia istniejących potrzeb remontowych można je podzielić na bieżące oraz okresowe. 

Zabiegi konserwacyjne i zabezpieczające budynków prowadzone są na bieżąco przez 

administratora  w ramach podpisanej umowy o zarządzanie i administrowanie budynkami i 

lokalami stanowiącymi własność Gminy Sandomierz. Remonty kapitalne budynków 

prowadzone są przez właściciela – Gminę Sandomierz, ze środków przyznanych w budżecie 

miasta i obejmują następujący zakres : wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich, modernizacji kominów. 35 budynków wspólnot 

mieszkaniowych                z udziałem gminy są w dobrym stanie technicznym. W większości 

zostały wyremontowane ze środków funduszu remontowego oraz ze środków kredytu 

termomodernizacyjnego. Gmina zgodnie z podjętymi uchwałami, wspólnotom 

mieszkaniowym  przekazuje za lokale będące jej własnością - według posiadanych udziałów, 

zaliczkę eksploatacyjną oraz fundusz remontowy. 

W 2018 roku dokonano remontu 7 lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych 

przy ul. Kościuszki 1 na łączną kwotę 44.230,00 zł.   

W 2017 roku została przez Radę Miasta Sandomierza wstrzymana sprzedaż lokali 

mieszkalnych.   

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (art. 23 i 25 ugn). 

 

W oparciu o art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzona jest ewidencja 

nieruchomości gminnych w postaci gminnego zasobu nieruchomości oraz wykazu 

nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste. 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sandomierz na dzień 1.01.2018r. 

wynosiła  382,9375 ha o wartości  88.514.517,23 zł, w tym: 

1) zasób gruntów                                          - pow. 321,5686 ha o wartości 82.415.769,18 zł 

     w tym: grunty oddane w trwały zarząd    - pow.   12,8577 ha o wartości    4.121.884,00 zł 

2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow.  61,3689 ha o wartości    6.098.748,05 zł  

W 2018r. Gmina Sandomierz celem racjonalnej gospodarki podejmowała czynności 

zbywania i udostępniania nieruchomości z zasobu oraz nabywania nieruchomości do 

zasobu.    
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W wyniku tych czynności powierzchnia gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu  o 0,3542 

ha, w tym: 

- w wyniku zbycia 3 nieruchomości o pow. 0,2979 ha, 

- zwrotu zabudowanej nieruchomości (Browarna 2) o pow. 0,0539 ha, 

- przekształcenia użytkowania wieczystego o pow. 0,0024 ha. 

 

Jednocześnie powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się o 0,3184 ha, w tym: 

- w wyniku nabycia 4 nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi gminne o pow. 

0,2764 ha, 

- przejętych w drodze decyzji podziałowej 2 nieruchomości o pow. 0,0316 ha, 

- przejętej w drodze wywłaszczenia nieruchomości o pow. 0,0104 ha. 

 

W związku z powyższymi zmianami oraz przekazania nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste stan gruntów własnych Gminy na dzień 31.12.2018r.(oraz 30.04.2019r) wyniósł  

382,9017 ha o wartości 88.499.228,23 zł, w tym: 

1) zasób gruntów                                          - pow. 321,5560 ha o wartości 82.399.842,18 zł 

     w tym: grunty oddane w trwały zarząd    - pow.   12,8577 ha o wartości    4.121.884,00 zł 

2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow.  61,3457 ha o wartości    6.099.386,05 zł  

 

W ramach gospodarowania zasobem gminnym Gmina udostępnia nieruchomości w drodze 

dzierżawy i  użyczenia  oraz przekazuje w trwały zarząd. 

W 2018 r. zawarto 2 umowy użyczenia oraz 39 umów dzierżaw , w tym:  

- 17 umów dotyczących gruntów pod działalnością usługową i garażami,  

-  22 umowy na cele rolne i mieszkaniowe 

W okresie tym nie przekazano nieruchomości w trwały zarząd. 

Powierzchnia gruntów udostępnionych innym podmiotom przedstawia się następująco: 

- dzierżawa nieruchomości   29,2316 ha, 

- użyczenie nieruchomości  - pow. 20,2648 ha, 

- trwały zarząd – pow. 12,8577 ha 

 

W wyniku gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2018r. pozyskano do budżetu 

gminy wpływy: 

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie  165.749,16 zł 

-  z tytułu użytkowania wieczystego  w kwocie  437.523,86 zł  

- z dzierżawy nieruchomości w kwocie  433.377,55 zł 

-  z tytułu trwałego zarządu w kwocie    1.828,00 zł 

 

Podjęte zostały czynności w postępowaniu sądowym w sprawach: 

- o wydanie nieruchomości położonej przy ul.  Browarnej, oznaczonej nr ewid. 938/7, 

- o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia w stosunku do 3 nieruchomości: 

działki  nr 1075 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Zamkowej 2, 

działki nr 1098/1 położonej przy ul. Rybitwy oraz działki nr 1129 zabudowanej budynkiem 

położonym przy ul. Opatowskiej 3a.   

 

7. Program opieki nad zabytkami 

 

Miasto Sandomierz posiada „Gminną Ewidencję Zabytków”. W ewidencji tej znajduje się 
opracowanych 219 kart w których opisane są takie obiekty zabytkowe jak: stanowiska 



Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018  

21 
 

archeologiczne, cmentarze, mury, figury przydrożne, kapliczki,  kościoły, kamienice, dworki, 
budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. 

Na terenie Sandomierza są wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej: strefa „A” ochrony 
konserwatorskiej w której znajduje się Stare Miasto i najstarsze kościoły, oraz strefa „B” 
ochrony konserwatorskiej krajobrazu i powiązań widokowych w której znajdują się tereny 
atrakcyjne widokowo. 
8. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022. 

Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 

mówią, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i 

samorządowej oraz inne powołane do tego instytucje. W działaniach mogą uczestniczyć 

stowarzyszenia            i inne organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki 

wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin oraz inne osoby fizyczne i prawne. 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w Gminie Sandomierz 

oparty jest na zasadzie integracji działań, na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia 

społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. 

Burmistrz Sandomierza powołał Zarządzeniem nr 7/2018/SSZ z dnia 9 stycznia 2018 

roku lokalny zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Miasta Sandomierza na lata 2017-2022.  

Ochrona zdrowia realizowana jest przez różne podmioty i w różnych miejscach, począwszy 

od zakładów opieki zdrowotnej, poprzez szkoły, zakłady pracy, organizacje pozarządowe                  

i społeczność lokalną. Wyznaczone kierunki działań mają na celu podejmowanie 

kompleksowych i efektywnych form pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz 

poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

W 2018 roku Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Sandomierza był 

realizowany przez następujące podmioty: 

I.Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Oddział Psychiatryczny. 

W 2018 roku Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu przystąpił do programu pilotażowego 

Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Centrum obejmuje swoją opieką powiat 

sandomierski. Szpital uzupełnił bazę niezbędną do działania CZP o Zespół Leczenia 

Środowiskowego i Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny (PZK) . Do zadań PKZ należy: 

- udzielanie informacji o zakresie działania Centrów Zdrowia Psychicznego i możliwości 

uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;   

- przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających  

się do  PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego 

wsparcie z w zakresie zdefiniowanych potrzeb;                                                                            

- uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia 

psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godz. od zgłoszenia;  

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach tego wymagających. 

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje  kompleksową opieką osoby, które wymagają 

świadczeń w miejscu zamieszkania. Do zespołu należą: lekarz specjalista psychiatra, 

psycholog oraz terapeuta środowiskowy. W skład CZP wchodzą również Oddział 

Psychiatryczny Stacjonarny, Oddział  Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, która udziela świadczeń lekarskich, psychologicznych                                                      

i psychoterapeutycznych.   

II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu. 

W roku 2018 przyjętych zostało 1102 dzieci i młodzieży. Na pisemny wniosek 

rodziców/opiekunów wykonano indywidualne badania (psychologiczne, pedagogiczne, 
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logopedyczne, badania związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kariery zawodowej), a także różne formy terapii (psychologiczną, 

pedagogiczną                                         i  logopedyczną). Udzielono rodzicom 1629 porad 

bez badań, w tym były to także rozmowy wspierające i rozmowy instruktażowe. 

Przeprowadzono 1323 konsultacji. Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczało 49 dzieci. 

Zrealizowano z nimi 548 zajęć specjalistycznych, które miały na celu korygowanie wad 

wymowy i innych zaburzeń językowych. Z terapii korzystały dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym, u których zdiagnozowano wady artykulacyjne, głęboki niedosłuch, oligofazję – 

zburzenie mowy związane z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 

umiarkowanym. Zajęcia miały na celu korygowanie wad wymowy i innych zaburzeń 

językowych, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem 

gramatycznym i słownikowym. Udzielano także indywidualnych porad bez badań, 

prowadzono rozmowy instruktażowe z rodzicami. Były to porady wspomagające prawidłowy 

rozwój mowy, ocenę poziomu i właściwości narządów mowy na różnych etapach rozwoju 

dziecka, pokaz ćwiczeń usprawniających narządy mowy, itp. 

Logopedzi są także w ciągłym kontakcie z nauczycielami i dyrektorami uczęszczających  

na terapie dzieci. Ich współpraca polega na konsultacjach, przekazywaniu informacji  

po badaniach oraz wskazówek do pracy. 

Specjaliści stale współpracują z Polskim Towarzystwem Logopedycznym, Uniwersytetem 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą  

w Sandomierzu oraz Instytutem Studiów Podyplomowych w Łodzi. 

Zajęcia terapii pedagogicznej.  

W zajęciach uczestniczyło 61 dzieci. Przeprowadzono z nimi 1006 zajęć specjalistycznych. 

Pedagodzy prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej dużą wagę przywiązują do współpracy 

z rodzicami. Porady, rozmowy terapeutyczne i instruktażowe dotyczyły zwłaszcza trudności 

wychowawczych, prawidłowości rozwojowych, absencji szkolnej, braku promocji, gotowości 

szkolnej, trudności edukacyjnych w zakresie czytania ze zrozumieniem, sprawności techniki 

czytania i pisania, zdolności matematycznych, specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

kompetencji komunikacyjnych, nieprawidłowości w zakresie metod i form uczenia się, 

zaburzeń w integracji sensorycznej, symulowania i usprawniania rozwoju funkcji 

psychomotorycznych, eliminowania emocjonalnych i społecznych konsekwencji 

niepowodzeń szkolnych i stresu szkolnego. 

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 

Przeprowadzono 492 spotkań terapeutycznych, udzielając pomocy psychologicznej 33 

osobom (dzieciom i ich rodzicom).Zakres problematyki obejmował myśli samobójcze, 

problemy emocjonalne, problemy w relacjach społecznych, problemy wychowawcze, 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia koncentracji i motywacji, 

nieśmiałość, traumy rodzinne (po śmierci rodzica, po wypadku samochodowym, po 

rozwodzie) i lęki społeczne, zaburzone relacje rodzinne, trudności szkolne, zaburzenia 

zachowań i emocji. Poza tym psycholodzy udzielali pomocy na terenie przedszkoli i szkół  w 

ramach punktów pomocy psychologicznej i punktów konsultacyjnych. 

III. Ośrodek   Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2018 roku  realizował  zadania   

w zakresie pomocy społecznej poprzez: 

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

- prowadzenie i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

- realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
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- pracy socjalnej, 

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.  Dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych  w 2018 roku udzielono 2. 254 świadczeń w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wskazaną formą pomocy objęto 

łącznie 11 osób, w tym 2 dzieci. Usługi realizowane były   przez  wykwalifikowaną kadrę 

sekcji usług opiekuńczych.  W ramach świadczonych usług realizowano między innymi: 

- interwencje i pomoc w życiu, w rodzinie, 

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 

- współpraca z rodziną– kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 

niepełnosprawnej, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, 

- pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia, 

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

- pomoc w wykupieniu lub zamawianiu  leków  w aptece, 

- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich 

stosowania,  

- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  i umiejętności 

społecznego funkcjonowania, motywowano do aktywności, leczenia, rehabilitacji, 

prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz 

wspieranie,  także w formie  asystowania w codziennych czynnościach życiowych, 

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym 

umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze 

społecznością lokalną, 

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu  wolnego,  

- korzystanie z usług innych instytucji. 

W  strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  w 2018 roku działał Punkt 

Interwencji Kryzysowej, w którym mieszkańcy  mogli skorzystać z bezpłatnych porad 

specjalistów pełniących dyżury.  We wskazanym okresie w Punkcie Interwencji Kryzysowej  

dyżurowali: psycholog, pedagog, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, którzy  łącznie 

udzielili  156 porad.  

IV. Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu. 

Świetlica Środowiskowa jest jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz, działa w dwóch 

punktach: ul. Słowackiego 15, ul. Portowa 24, zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie 

szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę, pomoc w nauce, zajęcia kompensacyjno- 

korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo–wychowawcze, zajęcia 

wspierające                        i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, 

artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz z opiekunami 

spędzają czas na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów zabaw. Pobyt 

dziecka  w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 
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W świetlicy w ramach kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe                

i narodowe. Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne 

instytucje lokalne, integrują się ze społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się                           

w grupie rówieśniczej. 

V. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu. 

Udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom, rodzicom  i 

nauczycielom w 2018 roku odbywało się poprzez:  

a) Porady, konsultacje  na terenie szkoły ze strony pedagoga i psychologa każdego dnia od 

poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach pracy dla rodziców, uczniów i nauczycieli; 

b) Comiesięczne spotkania dla rodziców; 

c) Mediacje prowadzone przez psychologa oraz pedagoga pomiędzy rodzicami;  

d) Indywidualna, systematyczna pomoc psychologa dla uczniów oraz ich rodziców; 

e) Działania interwencyjne oraz mediacyjne prowadzone na terenie szkoły w razie potrzeby, 

pomoc ze strony Zespołu Wychowawczego Szkoły, pedagoga oraz psychologa; 

f) Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów                

w roku 2018 systematycznie około 95 uczniów. W ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowie mogli korzystać z oferty różnych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć integracji sensorycznej i innych; 

g) Działanie na terenie szkoły grupy terapeutyczno-relaksacyjnej prowadzonej przez 

psychologa w dwóch oddziałach: dla klas I-III oraz klas IV-VIII. Praca grupy miała na celu 

pomoc w przezwyciężaniu przeżywanych trudności, dostarczenie uczniom doświadczeń 

korektywnych oraz zminimalizowanie napięcia psychofizycznego. W roku2018 w pracy 

grupy uczestniczyło 12 uczniów; 

h) Działanie na terenie szkoły grupy socjoterapeutycznej zgodnie ze wskazaniami Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej; 

i) Współpraca nauczycieli, pedagoga i psychologa z rodzinami posiadającymi nadzór 

kuratorski lub asystenta rodziny; 

j) Kierowanie na badania dzieci i młodzież, u których występują zaburzenia zachowania 

oraz istnieje zagrożenie wystąpienia zaburzeń psychicznych/ współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultacje z rodzicami, informowanie rodziców                       

o wskazaniach do konsultacji z lekarzem psychiatrą. 

VI. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu. 

W 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu realizowała dwa programy 

profilaktyczne „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję” skierowane do całej 

społeczności  szkoły.  Uczestniczyła w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw  

na rodzinę”. Współpracując z Komendą Rejonową Policji realizowała program „Raz, dwa, 

trzy bądź bezpieczny i ty”.  

W szkole działa teatr profilaktyczny w dwóch grupach wiekowych, Teatr Profilaktyczny 

„Przystanek Dwójka” prezentował sztukę dotyczącą agresji rówieśniczej  

pt. „Mega supi i co dalej”. Powołano też grupę teatralną wśród najmłodszych uczniów  

w szkole „Przystanek Dwójka Mini”.  

VII. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu. 

Na terenie szkoły w 2018 roku były realizowane działania, które obejmowały ochronę  

i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Większość nakierowana 

była na rozwiązywanie problemów mieszczących się w obszarze zdrowia psychicznego, 

związana ze wspomaganiem i motywowaniem uczniów do poprawnych zachowań, 

radzeniem sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, wzmocnieniem poczucia własnej 



Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018  

25 

 

wartości. Uczniowie mieli zapewnioną pomoc pedagoga i psychologa szkolnego                                

w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, którego częścią są emocje, czyli radzenia 

sobie z trudnościami emocjonalnymi. Uczyli się rozumienia, rozpoznawania uczuć, ich 

wyrażania, radzenia sobie ze stresem, napięciem, agresją, stanami depresyjnymi oraz 

nabywali umiejętność efektywnego uczenia się i skutecznego komunikowania. 

Prowadzone działania obejmowały diagnozę w celu rozeznania potencjalnych problemów 

poprzez: wnikliwą obserwację zachowań uczniów na zajęciach i w czasie przerw 

międzylekcyjnych, ankiety, rozmowy z uczniami i rodzicami, monitorowanie sytuacji, 

gdzie występują potencjalne przesłanki do możliwości wystąpienia problemu przemocy. 

VIII. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu. 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego skierowanych 

do: dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, psychologów, 

pedagogów. W 2018 roku został zrealizowany programu profilaktycznego „Wolni i świadomi”. 

Celem zajęć było wspieranie umiejętności budowania zdrowych relacji z ludźmi, 

asertywności oraz profilaktyki uzależnień substancyjnych i behawioralnych. Program 

realizowany był                         w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia poprowadził specjalista ze 

Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki                     w Kielcach.  

Szczegółowe informacje dotyczące Programu ochrony zdrowia psychicznego dla 

Sandomierza znajdują się w Uchwale nr XLIX/664/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 

listopada 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Sandomierza na lata 2017 – 2022. Sprawozdanie z przedmiotowego programu zgodnie                        

z zapisami ww. uchwały każdego roku w terminie do 15 maja przekazywane jest do 

Ministerstwa Zdrowia. 

 

9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę             

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.) 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jakim w Sandomierzu jest PGKiM Sp.z o.o, 

zobowiązane jest zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w 

zakresie uzgodnionym                               w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o jest 

jednoosobową Spółką Gminy Sandomierz, prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia 

wydanego Decyzją Zarządu Miasta Sandomierza nr NK.7015/15/2002 z dnia 31 lipca 2002 

roku, zmienionego Decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza NK.7015-2/09 z dnia 09 kwietnia 

2009 roku. 

      Zgodnie z wymogami ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

przedkłada Burmistrzowi Miasta, w celu sprawdzenia czy został on opracowany zgodnie z 

art.21 ust.1-3 cytowanej ustawy. Zakres tematyczny planu powinien określać w 

szczególności: 
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1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 

Zadania objęte wieloletnim planem muszą być zgodne z kierunkami rozwoju miejskiej sieci 

wodociągowej oraz rozwojem systemu kanalizacji sanitarnej, określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 

wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Jeśli przedłożony plan spełnia ww. wymogi ustawowe Burmistrz Miasta przedkłada projekt 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia przez Radę Miasta. 

Aktualny przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 

roku  wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

PGKiM  Sp. z o. o w Sandomierzu obejmuje lata 2019 - 2022.  

W roku 2018: 

1. Plan zakładał realizację zadań na kwotę 1 473 tys. zł netto. Spółka na dzień 31.12.2018 

r. poniosła nakłady w wysokości 1 308 tyś. zł netto. 

2. Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego – ok. 700 m” zostało 

zrealizowane za kwotę 210 tys. zł netto, przy dofinansowaniu przez Gminę Sandomierz  

w wysokości 50 tys. zł netto. 

3. Zadania częściowo zrealizowane oraz niezrealizowane: 

1) Rozbudowa systemu telemetrycznego na sieci wodociągowej (Lp. 5) – zadanie 

nie zostało zrealizowane, kwota przeznaczona na realizację zadania, tj. 35 tys. zł 

netto, została przeznaczona na wymianę odcinka sieci wodociągowej  

w ul. Przemysłowej (awaria). 

2) Wymiana zasuw sieciowych na sieci wodociągowej (Lp. 6) – zadanie 

zrealizowane w 50 % kwoty przeznaczonej, pozostałe 50 % zakładanej kwoty,  

tj. 25 tys. zł netto, zostało przeznaczone na wymianę odcinka sieci wodociągowej  

w ul. Przemysłowej (awaria). 

3) Modernizacja oraz remont urządzeń wodociągowych i obiektów na ujęciu wody  

w Romanówce: remont budynku chlorowni wraz z montażem chloratora (Lp. 8) 

– zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Termin realizacji oraz kwota 

przeznaczona na realizację zadania w wysokości 85 tys. zł netto została przesunięta 

na rok 2019 r., ze względu na trwające prace projektowe.  

4) Czyszczenie istniejących zbiorników na wodę pitną wraz z remontem komory 

zasuw i oceną stanu technicznego zbiorników (Lp. 10) – wykonano dokumentację 

projektową dot. komory zasuw wraz z częścią technologiczną za kwotę 35 tys. zł 

netto. Wykonanie zadania, pod względem robót budowlanych, zostanie rozpoczęte  

w 2019 r. oraz kontynuowane przez następne lata, ze względu na znaczne 

rozszerzenie zakresu prac. 

5) Czyszczenie studni pompowni sieciowych wraz z montażem mieszadła 

śmigłowego oraz wymianą pomp (Lp. 13) – zadanie zrealizowane w części 
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wymiany pomp za kwotę 15 tys. zł netto. Pozostał kwota została przeznaczona na 

remont odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. 

 

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza został przyjęty Uchwałą Nr 

XXIX/321/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2016 roku oraz pięciokrotnie 

zaktualizowany, ostatnio Uchwałą nr VI/72/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie piątej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

 Mając na uwadze potrzebę podmiotów zainteresowanych podjęciem działań   

w zakresie m.in. podniesienia efektywności energetycznej oraz koniecznością 

zaktualizowania danych dotyczących inwestycji wpisanych do planu podejmowano czynności 

zmierzające do kolejnych aktualizacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Sandomierza. 

 Podmiotami odpowiedzialnymi za stan realizacji zadań wynikających z planu są 

zarówno Interesariusze planu jak i Gmina Sandomierz. W styczniu 2019 roku zwrócono się 

do wszystkich interesariuszy planu z prośbą o informację w sprawie stanu realizacji zadań 

zgłoszonych do planu. Poniższe zestawienie zostało przygotowane na podstawie 

zgromadzonych informacji. 

Informacja o stanie realizacji zadań zgłoszonych do PGN przez Interesariuszy 

Lp 
Rodzaj działania / nazwa 

zadania 
Podmiot odpowie- dzialny 

 Planowane 
lata realizacji  

Informacja o 

stanie realizacji 

Sektor Budynki użyteczności publicznej   

1 

Włączenie kryteriów oraz 
wymagań środowiskowych do 
procedur udzielania zamówień 

publicznych, możliwość 
stosowania oceny LCA (ocenę 

cyklu życia), poszukiwanie 
rozwiązań minimalizujących 
negatywny wpływ wyrobów i 
usług na środowisko w całym 

cyklu życia 

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 

  

2 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynku 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sandomierzu 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Sandomierzu 

2016-2020 Planowana do 

realizacji 

3 
Budowa farmy fotowoltaicznej o 

mocy 100kW 
Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego w Sandomierzu 
2017-2020 

brak danych 

4 

Poprawa efektywności 
energetycznej (Kompleksowa 

termomodernizacja budynków w 
Sandomierzu przy ul. Schinzla13 

Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego w Sandomierzu 

2016-2020 

brak danych 
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w tym: budynku Kuchni, Pralni, 
Prosektury, budynku Warsztatu 
ze Stacją Uzdatniania Wody, 
Budynku Kotłowni, budynku 

Hotelu w Sandomierzu przy ul. 
Schinzla 11 

5 

Poprawa efektywności 
energetycznej (Częściowa 

termomodernizacja budynków w 
Sandomierzu przy ul. Schinzla 
13 w tym: budynek łóżkowy A, 

budynek zabiegowy B, budynek 
C, Pawilon Specjalistyczny, 

budynek przychodni F, budynek 
przewiązki F1, budynek P 

Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego w Sandomierzu 

2016-2020 

brak danych 

6 
Wymiana oświetlenia ulicznego 

na terenie Szpitala w 
Sandomierzu 

Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego w Sandomierzu 

2018-2020 

brak danych 

7 

Termomodernizacja budynku, 
modernizacja c.o. i c.w.u., 
modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego, montaż instalacji 
OZE - Szkoła Podstawowa nr 4 
w Sandomierzu ul. Mickiewicza 

39 

Gmina Miejska Sandomierz, 
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 

Sandomierz 
2018r.-2020r. 

planowana do 

realizacji 

8 

Termomodernizacja budynku, 
modernizacja c.o. i c.w.u., 
modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego, montaż instalacji 
OZE - Szkoła Podstawowa nr 1 

w Sandomierzu ul. Okrzei 6 

Gmina Miejska Sandomierz, 
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 

Sandomierz 
2018r.-2020r. 

planowana do 

realizacji 

9 

Kompleksowa 
termomodernizacja budynku 
szkoły przy ul. Cieśli 2, w tym 

wymiana stolarki okiennej 
ogrzewania, oświetlenia oraz 
wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

Gmina Miejska Sandomierz, 
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 

Sandomierz 
2018r.-2020r. 

planowana do 

realizacji 

10 

Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej - 

Centrum Rekreacji ul. Portowa 
24,  27-600 Sandomierz 

Gmina Sandomierz, Pl. 
Poniatowskiego 3, 27-600 

Sandomierz 
2019r. -2021r. 

planowana do 

realizacji 

Sektor Budynki mieszkalne, przemysłowe i handlowe 

1 

Inwestycje przedsiębiorców z 
terenu Gminy realizowane w 

oparciu o program priorytetowy 
Poprawa efektywności 

energetycznej – Inwestycje 
energooszczędne w małych i 

średnich przedsiębiorstwach w 
50 przedsiębiorstwach (po 10 

przedsiębiorstw rocznie) z 
terenu Gminy w zakresie 

montażu instalacji PV o mocy 12 
kWp. 

przedsiębiorcy 2016-2020 

  

2 

Realizacja programu Prosument 
wśród mieszkańców. Montaż 

OZE na 100 budynkach 
mieszkalnych (10 instalacji PV i 

mieszkańcy 2016-2020 
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10 instalacji kolektorów 
słonecznych na rok) 

3 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 2 ul. 

Baczyńskiego 27-600 
Sandomierz pow. uż. 2306 m2. 

40 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

4 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 4ul. 

Baczyńskiego 27-600 
Sandomierz pow. uż. 1016 m2. 

20 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

5 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 6 ul. 

Baczyńskiego 27-600 
Sandomierz pow. uż. 2230 m2. 

40 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

6 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 8 ul. 

Baczyńskiego 27-600 
Sandomierz pow. uż. 1115 m2. 

20 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

7 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 10 ul. 
Baczyńskiego 27-600 

Sandomierz pow. uż. 4665 m2. 
80 mieszkań. Centralne 

ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

8 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. 
Modernizacja węzła CO. Zawory 

podpionowe CO i CCW. 
Oświetlenie klatek schodowych i 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 
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piwnic. Bud. nr 11 ul. 
Baczyńskiego 27-600 

Sandomierz pow. uż. 5661 m2. 
86 mieszkań. Centralne 

ogrzewanie 

9 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 12 ul. 
Baczyńskiego 27-600 

Sandomierz pow. uż. 3246 m2. 
60 mieszkań. Centralne 

ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

10 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, balkony ,dach, 

izolacja piwnicznych rur co i ccw. 
Zawory podpionowe CO i CCW. 
Oświetlenie klatek schodowych i 

piwnic. Bud. nr 14 ul. 
Baczyńskiego 27-600 

Sandomierz pow. uż. 1251 m2. 
18 mieszkań + lokale użytkowe . 

Centralne ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

11 

Termomodernizacja częściowa. 
Ściany, okna, wiatrołapy, 
balkony, dach, izolacja 

piwnicznych rur co i ccw. Zawory 
podpionowe CO i CCW. 

Oświetlenie klatek schodowych i 
piwnic. Bud. nr 16 ul. 
Baczyńskiego 27-600 

Sandomierz pow. uż. 2970 m2. 
50 mieszkań. Centralne 

ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego 

"Sandomierz" 
2016-2020 

częściowo 

zrealizowana, 

zaplanowana do 

realizacji 

12 

Termomodernizacja w zakresie: 
docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu, 
docieplenie stropu piwnic, 
wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w części usługowej 
oraz wymiana oświetlenia przy 

zastosowaniu nowej 
energooszczędnej technologii 

LED. Termomodernizacja 
budynku biurowo-usługowego o 

pow. użyt. 1094,50 m2 - ul. 
Maciejowskiego 17 

Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

13 

Termomodernizacja w zakresie: 
docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu, 
docieplenie stropu piwnic, 
wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w części usługowej 
oraz wymiana oświetlenia przy 

zastosowaniu nowej 
energooszczędnej technologii 

LED. Termomodernizacja 
budynku usługowo-handlowego 

o pow. użyt. 3108,10 m2 - ul. 
Armii Krajowej 1  

Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 
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14 

Termomodernizacja w zakresie: 
docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu, 
docieplenie stropu piwnic, 
wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w części usługowej 
oraz wymiana oświetlenia przy 

zastosowaniu nowej 
energooszczędnej technologii 

LED. Termomodernizacja 
budynku biurowo-warsztatowego 

Zakładu Wykonawstwa 
Własnego Spółdzielni - ul. T. 

Króla 2 

Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

15 

Zmiana sposobu przygotowania 
ciepłej wody w 33 budynkach 
mieszkalnych o łącznej ilości 

1600 mieszkań. Adresy 
budynków: ul. Czachowskiego nr 

3,5,7,12 (80 mieszkań); ul. 
Por.T.Króla nr 1,4,10 (304 

mieszkania), ul.Koseły 
nr.8,14,16,18,20,( 9236 

mieszkań) ul. Mickiewicza nr 23 i 
23 A ( 56 mieszkań); ul. 

Słowackiego nr 
1,3,18,24,26,33,35 ( 254 

mieszkania); ul. Żółkiewskiego 
nr 3A 3B, 5A, 5B, 5C, 7A, 7C, 

9A, 9B, 9C, 9D (629 mieszkań). 
Wykonanie wewnętrznych 

instalacji cieplnej wody i węzłów 
cieplnych umożliwi 

wykorzystanie do produkcji 
ciepłej wody ciepła z miejskiej 

sieci ciepłowniczej.  

Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

16 

Termomodernizacja w zakresie: 
docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu oraz 
stropów piwnic wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymiana oświetlenia przy 

zastosowaniu nowej 
energooszczędnej technologi 

LED oraz czujników ruchu. 
Termomodernizacja 15 

budynków mieszkalnych o 
łącznej pow. użytkowej 31631,55 

m2. Adresy budynków: 
ul.Maciejowskiego nr 4 

13,15,32,34; ul.Mickiewicz nr 
47,59,53,51,57,23A,  ul. 

Słowackiego nr 24,26  ul. 
por.T.Króla nr 4,10.  

Sandomierska Spłdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

Częściowo 

zrealizowana, 

zaplanowana do 

realizacji 

17 

Termomodernizacja polegająca 
na dociepleniu ścian 

zewnętrznych które są 
docieplone płytami wiórowo-
cementowymi (supremą) lub 

styropianem i obecnie nie 
spełniają obowiązujących norm, 

dociepleniu stropodachów i 
stropów piwnic wraz z wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymianą oświetlenia przy 

Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sandomierzu 

2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 
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zastosowaniu nowej technologii 
LED oraz czujników ruchu. 

Termomodernizacja 38 
budynków mieszkalnych o 

łącznej pow. użytkowej 
101150,91 m2. Adresy 

budynków: ul. Żółkiewskiego nr 
2,3,4,5,7,9  ul. Czachowskiego 

nr 3,5,7,12 Armii Krajowej 
2,7,9,11 ul.Maciejowskiego 2,5, 

6,8,10,11,40 ul. Słowackiego 
1,3,18,33,35 ul. Koseły 

8,14,16,18,20 ul.Ogrodowa 2 ul. 
por.T.Króla 1 ul. Mickiewicza 23 

ul. Cieśli 1,3,7,9 

18 

Podniesienie efektywności 
energetycznej oraz 

wprowadzenie OZE w budynku 
Domu Wycieczkowego Centrum 
Zdrowia SALUS w Sandomierzu 

Doradztwo, Szkolenia i 
Zarządzanie w Ochronie 
Zdrowia - Wacław Kruk 

2016-2017 

Inwestycja 

zrealizowana 

11 

Obniżenie kosztów zużycia 
mediów w Firmie Handlowej 

KWASEK sp. j. dzięki 
modernizacji instalacji 

oświetlenia, modernizacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej 

i montażowi instalacji 
fotowoltaicznej w budynku 

pawilonu handlowousługowego 
w Sandomierzu, przy ul. 

Lubelskiej 

Firma Handlowa Kwasek 
spółka jawna 

2017 

Inwestycja nie 

będzie realizowana 

19 

Wzrost efekyuwności 
energetycznej w 

przedsiębiorstwie P.H.U. 
BARYŁKA Jacek Sieradzki 

P.H.U. BARYŁKA Jacek 
Sieradzki 

2017-2018 

  

20 
Termomodernizacja bloku przy 

ul. Krukowskiej 22 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości przy ul. 

Krukowskiej 22 w 
Sandomierzu 

2018 

Inwestycja nie 

będzie realizowana 

Sektor Ciepłownictwo 
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1 

Likwidacja wymiennikowni 
grupowej „W’ w budynku przy ul. 

Armii Krajowej 7 oraz 
wymiennikowni W1 przy ul. 
Maciejowskiego 17 wraz z 

wykonaniem sieci, przyłączy 
ciepłowniczych oraz 

indywidualnych kompaktowych 
dwufunkcyjnych węzłów 
cieplnych w budynkach 

mieszkalnych , zasilanych 
dotychczas z wymiennikowni 

grupowych, a także wykonanie 
sieci telemetrycznej, wizualizacji 

i sterowania pracą węzłów na 
osiedlu Rokitek w Sandomierzu.. 

Przedmiotem projektu jest: 
likwidacja 2-ch węzłów cieplnych 

grupowych ( wymienniki: typu 
JAD6/50 – 25 szt. o łącznej 
mocy 7 500  kW),  likwidacja 

zewnętrznych instalacji 
odbiorczych za węzłami 
grupowymi ( instalacje 

czteroprzewodowe c.o. – 2 x 1 
320 m o średnicach Dn =20mm 
do Dn= 150mm,wykonanie 24 

szt indywidualnych węzłów 
cieplnych  wymiennikowych 

kompaktowych dwufunkcyjnych  
( 42 szt. wymienników płytowych 

o łącznej mocy4 840 kW), 24 
szt. przyłączy węzłów cieplnych 

w budynkach do sieci 
ciepłowniczej wysokich 

parametrów   o łącznej długości 
ok. 2 x 1 1150 m w technologii 

rur preizolowanych o średnicach 
od 50/125 mm do 125/225 mm. 
Realizacja projektu pozwoli na : 

zmniejszenie strat przesyłu 
ciepła do ogrzewania budynków, 

wyeliminowanie 
energochłonnego przesyłania 

podgrzanej wody wodociągowej 
zewnętrznymi instalacjami z 

wymiennikowni do budynków, 
wprowadzanie dla każdego 

budynku prostego 
opomiarowania zużycia ciepła 

na potrzeby ogrzewania i 
podgrzewania wody 

wodociągowej, a tym samym 
wprowadzenie prostego systemu 

rozliczania kosztów.  

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 
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2 

Budowa gazowego źródła 
kogeneracji w kotłowni Rokitek. 
Nadbudowa istniejącego układu 

ciepłowni gazowym członem 
kogeneracyjnym. Budowa 
kogeneracyjnego silnika 

gazowego o mocy elektrycznej 
tak aby jego moc cieplna 

pokrywała w 100% 
zapotrzebowania ciepłej wody 
użytkowej.  W wyniku realizacji 
inwestycji zmniejszeniu ulegnie 
obciążenie cieplne kotłów ww 

sezonie grzewczym oraz 
całkowite ich wyłączenie z pracy 

w okresie letnim. Wymagana  
moc cieplna zostanie 

wytworzona w skojarzeniu z 
produkcja energii elektrycznej. 

Wytwarzana energia elektryczna 
zostanie wykorzystana w celu 

zaspokojenia potrzeb własnych 
ciepłowni, natomiast pozostała 

ilość sprzedana zostanie do sieci 
energetycznej. 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

3 

Przebudowa źródła ciepła 
kotłowni Rokitek w zakresie 
modernizacji kotłów wraz z 
instalacjami chroniącymi 

środowisko tj. Instalacjami 
redukcji emisji gazów i pyłów. 

Likwidacja kotła WR-10 nr 
4,modernizacja kotła WR-5 nr 2 
w technologii ścian szczelnych, 

modernizacja instalacji odpylania 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

4 

Przebudowa źródła ciepła 
kotłowni Stocznia w zakresie 
modernizacji kotłów wraz z 
instalacjami chroniącymi 

środowisko tj. instalacjami 
redukcji emisji gazów i pyłów. 

Montaż ekonomizerów, 
modernizacja instalacji 

odpylania.  

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

zaplanowana do 

realizacji 

5 

Wymiana sieci ciepłowniczych 
zasilanych z kotłowni Rokitek 

wykonanych w kanałach 
ciepłowniczych na sieć 

wykonaną w technologii rur 
preizolowanych. Modernizacja 

sieci ciepłowniczej, przebudowa 
kanałowych rurociągów na 

preizolowane o dł. około 2500m 
o średnicach od DN 40 do DN 

300 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

w trakcie realizacji 

6 

Wymiana sieci ciepłowniczych 
zasilanych z kotłowni Stocznia 

wykonanych w kanałach 
ciepłowniczych na sieć 

wykonaną w technologii rur 
preizolowanych. Wymiana sieci 

ciepłowniczych zasilanych z 
kotłowni Stocznia wykonanych w 
kanałach ciepłowniczych na sieć 

wykonaną w technologii rur 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

w trakcie realizacji 
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preizolowanych. Modernizacja 
sieci ciepłowniczej, przebudowa 

kanałowych rurociągów na 
preizolowane o dł.około 200m o 
średnicach od DN 125 do DN 

150 

7 

Wymiana sieci ciepłowniczych 
zasilanych z kotłowni gazowych 

zlokalizowanych na Starym 
Mieście i w obrębie Parku 

Miejskiego przy ul. Słowackiego 
1 , wykonanych w kanałach 

ciepłowniczych na sieć 
wykonaną w technologii rur 

preizolowanych. Modernizacja 
sieci ciepłowniczej, przebudowa 

kanałowych rurociągów na 
preizolowane o dł. około 900m o 
średnicach od DN 50 do DN 150 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

w trakcie realizacji 

8 

Likwidacja wymiennikowni 
grupowych c.o. WK-1 przy ul. 

Słowackiego 28 i WK-2 przy ul. 
Mickiewicza 25 wraz z 

wykonaniem sieci, przyłączy 
ciepłowniczych oraz 

indywidualnych kompaktowych 
węzłów cieplnych w budynkach 

mieszkalnych, zasilanych 
dotychczas z wymiennikowni 

grupowych. Modernizacja sieci 
ciepłowniczej, przebudowa 
kanałowych rurociągów na 

preizolowane o dł. około 700m o 
..Wykonanie 21 szt 

indywidualnych węzłów 
cieplnych. 

PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

w trakcie realizacji 

9 
Modernizacja instalacji odpylania 

kotłów KRm-2,5 nr 1,2,3,4 
PEC Sandomierz Sp. z o.o. 2016-2020 

zrealizowana 

10 

Modernizacja i przebudowa sieci  
przesyłowych w kanałach i w 
ziemi na terenie szpitala w 

Sandomierzu na preizolowane, 
modernizacja węzłów 

ciepłowniczych z równoczesnym 
dostosowaniem źródła ciepła do 
zmniejszonego poboru mocy po 

termomodernizacji budynków 
(montaż kotła o mniejszej mocy) 

Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego w Sandomierzu 

2016-2020 

Brak danych 

Sektor Transport 

1 

Modernizacja taboru komunikacji 
miejskiej. Wymiana 

przestarzałego taboru 
autobusowego w ilości 4 sztuk 

na autobusy z silnikami 
spełniającymi normę emisji 

spalin EURO VI 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Sp. z o.o. 
2016-2020 

Planowana do 

realizacji 

2 

Budowa trasy rowerowej w 
Sandomierzu w ciągu drogi 

krajowej nr 77 i 79 będących 
częścią projektu pn. "Trasy 

rowerowe - Woj. Świętokrzyskie" 

Gmina Miejska Sandomierz 2014-2015 

  

  Oświetlenie 
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1 

Modernizacja miejskiego 
oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne na terenie 
miasta Sandomierza 

Gmina Sandomierz 2018-2019 

  

Sektor Zarządzanie energią 

1 

Spójna polityka energetyczna. 
Zarządzanie energią w 
obiektach użyteczności 

publicznej 

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 

  

2 

Spójne planowanie przestrzenne 
inwestycji energetycznych. 

Zapewnienie spójności 
inwestycji realizowanych na 

terenie gminy z obowiązującymi 
dokumentami planistycznymi i 

strategicznymi gminy 

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 

  

Sektor Świadomość energetyczna 

1 

Rozbudowa istniejącej strony 
www o nowe i bardziej dostępne 

dla mieszkańców informacje  
dotyczące ochrony środowiska 

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 realizowana na 

bieżąco 

2 

Współpraca polegająca na 
prowadzeniu kampanii 

informacyjnych i promocyjnych w 
zakresie efektywności 

energetycznej oraz 
zrównoważonego rozwoju. 

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 

realizowana na 

bieżąco 

3 

Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej wraz z 

aktualizacją bazy PGN. Zadanie 
polega na bieżącej aktualizacji 
dokumentu PGN wraz z bazą 
emisji w związku ze zmianami 

zachodzącymi na terenie gminy  

Gmina Miejska Sandomierz 2016-2020 

realizowana na 

bieżąco 

 

11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015-2018                              

z perspektywą do roku 2022. 

Przedmiotowy program został uchwalony Uchwałą Nr XVII/151/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 października 2015 roku. Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 799  z późn.zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza 

sporządza co dwa lata raporty z wykonania ww. programu radzie gminy. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Sandomierz zawiera działania i cele zgodne 

z celami i priorytetami innych dokumentów nadrzędnych szczebla krajowego i regionalnego 

oraz powiązanych dokumentów szczebla lokalnego. 

 

Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy i poprawa jego stanu.  

 

Realizacja Programu nie powoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym 

o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpływa też negatywnie na obszary chronione 

cenne przyrodniczo.  
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Realizacja dokumentu nie wpływa też znacząco negatywnie na obszary sieci NATURA 

2000 oraz nie stanowi zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których 

ochrony zostały one powołane. 

 

Ostatni raport z realizacji programu został sporządzony w 2019 r.  W jego treści zawarte są 

następujące dane dot.; 

• Ochrony przyrody; 

• Dziedzictwa kulturowego; 

• Wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrony; 

• Gospodarki wodno- ściekowej; 

• Ochrony powietrza; 

• Gospodarki odpadami; 

• Hałasu; 

• Podnoszenia świadomości ekologicznej.  

 

W ramach ”Programu Ochrony Środowiska„ zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza : część                         

ul. Lubelskiej, Panoramicznej, Ogrodniczej ul. Spokojnej, część  

ul. Staromiejskiej. Łączna długość 2,473 km; 

� zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej bioreaktorów oraz uszczelnienie                        

i zregenerowanie betonowego koryta odpływowego ścieków oczyszczonych; 

� rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca wykonawstwo przyłączy:  

ul. Zarzekowice, ul. Długa boczna, część ul. Krakowskiej, część ul. Ostrówek. Łączna 

długość 0,61 km ; 

� przebudowa przepompowni ścieków na os. Rokitek; 

� zakup kamery do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej i urządzenia do lokalizacji przyłączy 

kanalizacji deszczowej 

� uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Sandomierza – Remont 

i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II i III; 

� rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca wykonawstwo przyłączy:  

ul. Długa boczna, cześć ul. Pogodnej, część ul Krakowskiej oraz część  

ul. Panoramicznej. Łączna długość 1,148 km ; 

� sukcesywna wymiana i remont awaryjnych odcinków sieci wodociągowej; 

� modernizacja urządzeń wodociągowych i obiektów na hydroforni na Chwałkach i na 

ujęciu wody w Romanowce. 

 

12. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na 

lata 2012-2032 

W dniu  27 marca 2013 roku Rada Miasta Sandomierza uchwaliła Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032. (Uchwała 

Nr  XXVII/298/2013). W związku z nowelizacją prawa w przedmiotowym zakresie w dniu 25 

października 2017 roku Rada Miasta uchwaliła aktualizację ww. programu (Uchwała Nr 

XLVIII/641/2017). 

Uchwalenie i Aktualizacja Programu wynika z obowiązków nałożonych na gminy w związku  

z przyjętą Uchwałą Rady Ministrów w dniu 15 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
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programu wieloletniego pod nazwą:  Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-

2032. 

Ww. program zakłada : 

• Oczyszczenie terenu miasta Sandomierza z wyrobów zawierających azbest; 

• Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców 

spowodowanych kontaktem z włóknami azbestu; 

• Sukcesywną likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko; 

• Stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 

• Finansową pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów zawierających 

azbest  w sposób zgodny z przepisami prawa. 

Głównym celem dokumentu jak i jego aktualizacji jest oczyszczenie miasta Sandomierza  

z wyrobów zawierających azbest do 2032.  

Został również opracowany Regulamin udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza. 

Co roku wybierany jest Wykonawca na zadanie pn. „Pakowanie, załadunek, transport  

i przekazanie do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych 

budynków znajdujących się na terenie miasta Sandomierza, właścicielami których są 

osoby fizyczne” 

W zakres ww. zadania nie wchodzi demontaż eternitu, który odbywa się we własnym 

zakresie.  

W 2017 roku zebrano 18,83 Mg a 2018 r. zebrano 30,07 Mg  płyt azbestowo– cementowych 

stosowanych  w budownictwie. 

 

13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sandomierz na lata 2014-

2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sandomierz została 

opracowana na lata 2014-2020 i wdrożona do realizacji uchwałą Rady Miasta Sandomierza                      

nr XXXIV/360/2013 z dnia 06.11.2013 r.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to usystematyzowana, 

długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie 

wparciem osoby dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych 

warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii jest 

wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy 

wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej.  

Zgodnie z przyjętym standardem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w gminie miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 realizowana jest w oparciu o Roczne 

Harmonogramy Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, określające 

zadania wynikające z celów Strategii, ustalane przez Zespół ds. Strategii na początku 

każdego roku w oparciu o budżet. Roczne Harmonogramy funkcjonują w formie zarządzeń. 

Wszystkie instytucje wchodzące w skład Zespołu ds. Strategii każdego roku przesyłają 

propozycje realizacji Strategii oraz sprawozdanie z jej realizacji za rok poprzedni.  
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Przedstawione Burmistrzowi Sandomierza przez Zespół ds. Strategii propozycje jej 

realizacji w 2018 roku zostały określone w Rocznym Harmonogramie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sandomierz na rok 2018 stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia nr 42/2018/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 

05.03.2018 r. Wszystkie cele określone w ww. Zarządzeniu zostały zrealizowane w 2018 w 

całości. 

Co dwa lata Gmina Sandomierz zleca wykonanie diagnozy problemów społecznych.               

W 2017 roku diagnoza została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz  

dokumentu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych przygotowanego przez Studio 

Diagnozy i Profilaktyki na podstawie badań przeprowadzonych wśród dorosłych 

mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a 

także pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Sandomierzu.  Na 

podstawie diagnozy sytuacji społecznej w Sandomierzu przyjęte zostały obszary 

priorytetowe dla realizowania polityki społecznej w gminie. Priorytetowymi działaniami w 

sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie gminy były: przeciwdziałanie 

skutkom bezrobocia, wspieranie rodzin              w pełnieniu ich funkcji społecznych, 

wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży, stworzenie systemu wsparcia dla 

osób starszych, tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz 

rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców. 

  

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizował cele 

strategiczne  

i szczegółowe wskazane w Strategii. Ośrodek w 2018 r. podjął w ramach realizacji strategii 

działania m.in. zmierzające do dostosowania struktury Ośrodka do wymogów prawnych. 

Na podstawie Zarządzenia NR 78/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 

15 maja 2018 roku powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu nowe zadnie  

z zakresu pomocy społecznej - prowadzenia mieszkania chronionego w formie mieszkania 

wspieranego. Oficjalne otwarcie mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego 

miało miejsce 14 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00. Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta 

Sandomierza. Mieszkanie o powierzchni 52 m2 usytuowane jest przy ul. Katedralnej  

i pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta. Mieszkanie chronione jest jedną z form 

pomocy społecznej, dlatego też Zarządzeniem NR 78/2018/OPS Burmistrza Miasta 

Sandomierza z dnia 15 maja 2018 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu został 

wyznaczony do prowadzenia mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego. 

W mieszkaniu docelowo przebywać może czterech mieszkańców, którzy zagrożeni 

są wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający 

wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej opieki. 

 

W związku z koniecznością dostosowania struktury Ośrodka do regulacji art. 37 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Ośrodka wyznaczył z dniem 25.05.2018 r. 

pracownika OPS na stanowisko inspektora ochrony danych – samodzielne stanowisko pracy, 

podlegające bezpośrednio Dyrektorowi OPS w Sandomierzu. Na podstawie Zarządzenia Nr 

021.1.30.2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 25.05.2018 r. 
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dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego w powyższym zakresie. 

 

Od 1 lipca 2018 roku ruszył nowy program rządowy „Dobry start”, w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.  

Burmistrz Sandomierza wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sandomierzu do 

prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start na podstawie zarządzenia Nr 

111/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 czerwca 2018 roku  

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do prowadzenia postepowań w sprawie 

świadczenia dobry start. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

W świetle art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gmina, 

powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu  

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Sporządzona ocena stanowi wraz  

z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok.  

Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący  

i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przedłożył Radzie Miasta Sandomierza 

ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok została przyjęta uchwałą Nr 

LIX/778/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.  

Wymiar istniejących zasobów społecznych wskazuje na konieczność znacznych 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 

społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym 

problemom społecznym. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowana przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu wskazuje na konieczność zabezpieczenia środków 

finansowych na szereg zadań realizowanych przez Ośrodek, m.in.: 

1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających  

z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2017 

roku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kolejny rok realizował zadania 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi odpowiednio wydatki: - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w 

pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 30% wydatków na opiekę i 

wychowanie dziecka  

- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 50% wydatków na opiekę  
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i wychowywanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weszła w życie 

01.01.2012 roku. Gmina obecnie zobowiązana jest do finansowania 50% kosztów pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej.  

W ostatnich latach zauważa się systematyczny wzrost liczby osób wymagających 

umieszczania w domu pomocy społecznej. Koszty utrzymania mieszkańców w placówkach 

zapewniających całodobową opiekę corocznie wzrastają, dlatego też konieczne jest 

zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie gminy. Należy zaznaczyć, że 

OPS do placówek kieruje jedynie te osoby co do, których nie istnieją żadne możliwości 

zabezpieczenia usług w miejscu zamieszkania. Liczba osób kwalifikujących się do takiej 

formy pomocy jest znacznie wyższa i z roku na rok wzrasta. 

3. Zabezpieczenie środków na realizację usług opiekuńczych dla osób chorych, 

niepełnosprawnych wymagających wsparcia wżyciu codziennym.  

Wynikiem starzenia się społeczeństwa jest systematycznie wzrastająca liczba osób 

wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych. Taki stan rzeczy powoduje 

konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację zadania.  

4. Zabezpieczenie środków na realizację świadczeń pieniężnych na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej.  

Mając na uwadze wzrost kosztów utrzymania mieszkań, zakupu żywności, leków, 

energii, gazu zasadne jest objęcie znacznej ilości środowisk wyższymi świadczeniami w 

formie zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych nie podlegających zwrotowi, 

co wiąże się z koniecznością zwiększenia środków finansowych na świadczenia. Ze względu 

na wzrost liczby osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i 

umiarkowanym, które nie są uprawnione do świadczeń z systemu ubezpieczenia 

społecznego, a spełniających ustawowe kryterium dochodowe konieczne jest zwiększenie 

środków na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego.  

5. Zabezpieczenie środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego i świadczeń alimentacyjnych.  

W 2017 roku przewidywano wzrost liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego 

oraz osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Należy zauważyć, iż wzrasta 

liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01.01.2018 roku wysokość 

tego świadczenia wynosi 1.477,00 zł miesięcznie. Jego wysokość wpływa na wzrost 

wydatków związanych z jego wypłacaniem. Wzrasta również kwota jaką należy 

zabezpieczyć na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od w/w 

świadczenia.  

Od 01.01.2016 roku w ustawie o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje nowe 

świadczenie rodzinne tzw. świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono osobom, które urodziły 

dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 

Uprawnieni do pobierania tego świadczenie są między innymi bezrobotni (niezależnie od 

rejestracji w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów 

cywilnoprawnych. W 2017 roku świadczenie to zostało wypłacone w łącznej kwocie 
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688.522,00 zł dla 100 rodzin. W sumie wypłacono 742 świadczenia. W zakresie świadczeń                

z funduszu alimentacyjnego z roku na rok obserwuje się wzrost liczby osób uprawnionych do 

w/w formy pomocy. Dlatego zasadne było zaplanowanie wyższej kwoty na wypłatę 

świadczeń niż w latach ubiegłych. Również w zakresie dodatków mieszkaniowych 

przewidywano wzrost liczby gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku 

mieszkaniowego. Wynikało to                        z faktu, iż w 2018r. znacznemu podwyższeniu 

uległo kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie w/w świadczenia - 

w związku ze zmianą wysokości najniższej emerytury od dnia 01.03.2018 roku. Wzrost 

zainteresowania tą formą pomocy mógł wynikać również ze zmian w strukturze dochodów 

gospodarstw domowych, a także z rosnących kosztów utrzymania zajmowanych przez 

klientów lokali mieszkalnych. Dodatek energetyczny - Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu od 01.01.2014 roku zajmuje się ustalaniem uprawnień i wypłatą dodatków 

energetycznych. W 2017 roku przewidywano wzrost liczby gospodarstw domowych 

uprawnionych do dodatku energetycznego w kolejnych latach,                         w związku z 

przewidywanym wzrostem zainteresowania na dodatki mieszkaniowe. Z dniem 01.04.2016 r. 

weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa                                  w 

wychowywaniu dzieci, która przewiduje wsparcie dla rodzin w formie świadczenia 

wychowawczego. W 2017 roku wypłaconych zostało 23.182 świadczenia w łącznej kwocie 

11.576.268,30 zł. Od 1 stycznia 2017 roku, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim                   

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje 

prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie,” 

W 2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało 2 rodziny. Wypłacone zostały 3 świadczenia 

na łączną kwotę 12.000,00 zł.  

 

 

14. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu koordynuje realizację  założeń 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny.  Uchwałą Rady  Miasta  Sandomierza  z dnia 3 

lutego 2016 r. przyjęto  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie 

Sandomierz (zmiana - Uchwała NR XXII/222/2016 Rady  Miasta  Sandomierza z dnia 2 

marca 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie 

Sandomierz). Zadaniem programu jest zapobieganie dysfunkcji rodzin z terenu miasta 

poprzez tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, poprzez 

podejmowanie  działań w taki sposób, aby dana rodzina była w stanie samodzielnie zmierzyć 

się z własnymi problemami. 

 Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 

2018 rok stanowi załącznik do uchwały Nr VI/78/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok. 

 Celem głównym programu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin 

z terenu gminy Sandomierz poprzez tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji 
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społecznej rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu. 

Wszyscy realizatorzy programu wykazywali się pełnym zaangażowaniem i inicjatywą 

we wzajemnej współpracy w zakresie pomocy rodzinie. Odbywało się to na różnych 

poziomach wzajemnej komunikacji, informowania i sygnalizowania o sytuacjach 

niepokojących. W zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i problemów szkolnych 

placówki oświaty współpracowały w 2018 roku z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Świetlicą Środowiskową, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji 

(dzielnicowi), Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy zawodowi, 

rodzinni). Rodzice/opiekunowie prawni uczniów informowani byli o możliwości skorzystania 

przez dziecko w godzinach popołudniowych z zajęć w Świetlicy Środowiskowej.   

W sytuacjach dodatkowego wsparcia specjalistycznego, poradnictwa 

psychologicznego, prawnego rodziny z terenu Gminy Sandomierz mogły skorzystać z 

pomocy m.in. w Punkcie Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego, 

Poradni Terapii Uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

a także w Punkcie Konsultacyjno-Edukacyjnym. 

 W ramach Zespołu do spraw oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w 2018 roku  przeprowadzono 103 spotkania, na których omówiono sytuację 

materialno-bytową dziecka i rodziny oraz ustalono dalszą pomoc. Członkami Zespołu byli 

przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawiciele placówek oświaty i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego 

w Sandomierzu. 

W 2018 r. mieszkańcy Gminy Sandomierz mieli możliwość korzystania z bezpłatnego 

poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz z zakresu terapii 

uzależnień. Porady z przedmiotowych dziedzin udzielane były przez specjalistów 

zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej, działającego w strukturach Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

W ramach realizacji zadania publicznego Gminy Sandomierz „Działalność edukacyjno 

– konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób      

w kryzysie”  oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu prowadziły Punkt Edukacyjno – Konsultacyjny,                               

w którym w 2018 roku odbywały się dyżury specjalistów (psychologa, pedagoga, radcy 

prawnego, terapeutów do spraw uzależnień). Łącznie w 2018 roku udzielono 545 porad. 

Zadaniem Programu Wspierania Rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny 

poprzez tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież w taki sposób aby 

była   

w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. Aby skutecznie realizować 

powyższe zadania konieczne jest zaangażowanie wszystkich instytucji, które wspierają 

rodzinę.  

 

15.  Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności 

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności został przyjęty Uchwałą  

Nr XXXV/369/2013 Rady Miasta  Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013 r.  W 2018 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuował realizację  Gminnego Programu 

Wychodzenia z Bezdomności poprzez zabezpieczanie podstawowych potrzeb osób 
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bezdomnych, ich aktywizację społeczno-zawodową oraz podejmowanie działań 

profilaktycznych w zakresie bezdomności i wczesnej interwencji.   

Ustawa o pomocy społecznej nakazuje i umożliwia udzielenie schronienia, 

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie 

schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni lub schronisku 

dla osób bezdomnych.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 2018r. udzielił pomocy 

finansowej i rzeczowej dla osób bezdomnych, w tym 9 osobom udzielono pomocy w formie 

zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym na łączną 

kwotę 39.521,86zł. Na zabezpieczenie potrzeb bieżących przyznano pomoc dla 2 osób 

bezdomnych w formie zasiłków okresowych na kwotę łączną 2144zł. 

Dla 15 osób bezdomnych  przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na łączną 

kwotę 4066,50zł. Udzielono pomocy w formie zabezpieczenia ciepłego posiłku w barze dla  

8 osób bezdomnych na łączną kwotę 4051,50zł. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przekazał Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza w dniu 14.03.2019 r. sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Wychodzenia z Bezdomności w 2018 r.  

  

16. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2020. 

       Uchwałą  NR XXI/204/2016  Rady Miasta  Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. 

przyjęto  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020 (zmiana -  Uchwała  NR XXII/221/2016 Rady  Miasta  

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2016-2020).  

Głównym celem programu jest minimalizacja skali zjawiska przemocy na terenie 

Gminy Sandomierz, poprzez spójne działania interdyscyplinarne, ochronę ofiar przemocy w 

rodzinie oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.  

Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok stanowi 

załącznik do uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 

rok. 

 

17. Program „Aktywny Senior”. 

 

Program został przyjęty Uchwałą  Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 14 maja 2014.  Program skierowany jest do osób zamieszkałych w Sandomierzu, 

które ukończyły 60 lat. Głównym celem programu  jest poprawa jakości życia seniorów 

poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie  w obszarze edukacji, zdrowia, 

kultury i sztuki.  
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W dniu 25 czerwca  2018 roku w Parku Piszczele odbyło się spotkanie pn. ,,Świętojańskie 

Bajanie- powitanie lata”. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy wśród nich również  mieszkańcy  

z Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Spotkanie miało na celu zachęcenie seniorów 

do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, spacerów i rozmów.  Spotkane 

rozpoczęło się od szukania symbolicznego kwiatu paproci, zwyciężczyni otrzymała drobny 

upominek. Podczas wydarzenia zostały przybliżone legendy i  tradycje związane z nocą 

świętojańską, zorganizowano gry i zabawy w których seniorzy chętnie uczestniczyli. 

Zakończeniem spotkania było wspólne biesiadowanie przy ognisku. 

W dniu 14 września 2018 roku  na Rynku Starego Miasta Sandomierza odbyły się 

czwarte Sandomierskie senioralna. Tradycyjnie  Burmistrz Miasta Sandomierza po krótkim 

powitaniu przybyłych mieszkańców przekazał na ręce przedstawicielki sandomierskich 

seniorów symboliczny klucz do bram miasta. Uczestniczący w imprezie mogli skorzystać    

z wielu atrakcji m. in. odbyły się   konkurs z nagrodami na najładniejszy jesienny kapelusz, 

wiedzy o Sandomierzu. W trakcie wydarzenia sandomierscy seniorzy śpiewali  piosenki oraz 

recytowali wiersze. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników. Imprezę 

swoją obecnością ożywili muzycy z zespołu Heaven i tanecznymi utworami zachęcili 

przybyłych do zabawy. Zwieńczeniem Sandomierskich Senioralii  był występ Kapeli 

Góralskiej Baciary. Celem wydarzenia była poprawa jakości życia, promowania postawy 

prozdrowotnej, aktywności osób po 60-tym roku życia, a tym samym przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

 

18. Projekt pn. RAZEM współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od 01.05.2017r.   do dnia 31.12.2018 r. 

realizował projekt pn. RAZEM współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 - Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych.  

Celem głównym Projektu Razem była minimalizacja  barier i braków związanych  

z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych poprzez wzrost dostępności usług 

opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności – w gminie Sandomierz na rzecz 12 

osób oraz wzrost kompetencji 20 osób sprawujących opiekę nad osobą zależną 

(niesamodzielną) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi (opiekunów 

faktycznych). Głównymi celami szczegółowymi Projektu RAZEM było: 

- zwiększenie dostępności usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 

zamieszkania dla 12 osób niesamodzielnych (ze względu na wiek, stan zdrowia, 

niepełnosprawność), w tym 43% kobiet. 

- zwiększenie liczby opiekunów/-ek świadczących usługi w miejscu zamieszkania  

w Gminie Sandomierz o 3 miejsca. Opiekunowie świadczący usługi opiekuńcze w ramach 

projektu otrzymali wsparcie w postaci finansowania ich wynagrodzenia ze środków projektu. 
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Realizacja działań wspierających 20 opiekunów faktycznych tj. członków rodzin  

w opiece nad osobami  niesamodzielnymi obejmowała: 

- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 

opiekunów faktycznych, w szczególności zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi, 

  - poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji  

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest 

niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości  opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. 

W sekcji usług opiekuńczych w 2018 roku zatrudnionych było 3 pracowników w 

ramach Projektu ,,Razem”, zaś w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku pomocą 

objęte było 14 osób w ramach projektu ,,Razem”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zobowiązał się zachować trwałość 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych po zakończeniu realizacji projektu przez okres 20 

miesięcy zachowując instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych przez 

trzech opiekunów na rzecz dwunastu osób niesamodzielnych o zakresie zbliżonym do usług 

świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. 

 

19. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok.  

Podstawę prawną realizacji zadań i przedsięwzięć organów samorządu gminnego                     

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii stanowią następujące akty prawne: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1030 z późn. zm.). 

Ustawy te regulują zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wskazują zadania do realizacji oraz źródło 

ich finansowania.  

Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

Sandomierza oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych. 

W realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                        

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gmina Sandomierz korzysta z wiedzy                                     

i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się pomocą i przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a w szczególności: członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu, funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Sandomierzu, pracowników socjalnych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, specjalistów pracujących w Poradni Leczenia 

Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, wychowawców 

w świetlicach środowiskowych, prowadzących programy opiekuńczo-wychowawcze i 

socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, pedagogów szkolnych realizujących programy 

profilaktyczno-wychowawcze na terenie placówek oświatowych, psychologów, kuratorów, 

sędziów, profesjonalistów zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, działających  w 
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obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inne podmioty, 

którym zlecane są poszczególne zadania programu, lokalne media. 

Sposób realizacji programu oraz jego monitoring wraz ze wskaźnikami szczegółowo 

określony został w Uchwale nr LIII/720/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 

2018 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok.  

Zgodnie  z ww. uchwałą Program w 2018 roku został zrealizowany w całości. Bezpośrednim 

realizatorem                       i koordynatorem założeń zawartych w Programie był Wydział 

Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, zaś pomysłodawcą i inicjatorem wielu działań - zgodnie z 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości                           i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - była 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). 

GKRPA w Sandomierzu działa w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 237/2016/SO 

z dnia 4 października 2016 roku  Burmistrza Miasta Sandomierza, w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Burmistrza 

Sandomierza Nr 20/2018/SSZ z dnia 31 stycznia 2018 roku i Zarządzeniem Burmistrza 

Sandomierza Nr 151/2018/SSK z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian  

w Zarządzeniu Nr 237/2016/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia  

4 października 2016 roku. 

Siedzibą Komisji jest Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (MORO), mieszczący  

się przy Mariackiej 1 w Sandomierzu, gdzie organizowane są posiedzenia GKRPA. 

Organizację i tryb pracy Komisji określa Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/382/2014 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 roku. Komisja działa w czterech Zespołach: 

• interwencyjno-motywującym, 

• kontroli, 

• ds. profilaktyki, 

• opiniującym. 

Zespół interwencyjno-motywujący podejmuje interwencje poprzez wzywanie  

na rozmowy motywujące osób co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie,  

że są uzależnione od alkoholu. W 2018 roku do komisji wpłynęło 56 wniosków  

o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób nadużywających alkoholu. Wnioski  

do Komisji kierowali najczęściej: Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, rodziny uzależnionych, Dom Pomocy Społecznej           

w Sandomierzu, Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, a także Urząd 

Miejski w Sandomierzu Wydział Nadzoru Komunalnego. W 2018 roku GKRPA wysłała 108 

wezwań na posiedzenie Zespołu interwencyjno-motywującego na które stawiło się łącznie 45 

osób, z czego 6 osób zgłosiło się dobrowolnie, bez żadnego wezwania. Pomimo 

wielokrotnych wezwań, pozostałe osoby nie stawiły się, a w konsekwencji ich sprawy trafiają 

sukcesywnie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 

W 2018 roku GKRPA skierowała 57 osób na badania przez biegłych sądowych  

w zakresie psychiatrii i psychologii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badanie 

zgłosiło się tylko 12 osób. Komisja skierowała do Sądu Rodzinnego i Nieletnich  

w Sandomierzu łącznie 16 wniosków dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu  

w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób 

nadużywających alkoholu. 

Celem pracy zespołu opiniującego, działającego w strukturach GKRPA, jest rozpatrywanie 

wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii  
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co do zgodności lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami 

Rady Miasta:  

- uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/497/2017 z dnia 30 marca 2017 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2016 z dnia 2 marca 2016 Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

-  uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIX/769/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Sandomierz. 

W 2018 zespół opiniujący odbył 11 posiedzeń, podczas których wydał 58 zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zadaniem zespołu ds. kontroli jest natomiast prowadzenie kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta. Zespół przeprowadził kontrolę punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sandomierza. Ogółem skontrolowano 7 

punktów sprzedaży alkoholu. Przedmiotem kontroli były prawidłowości złożenia 

oświadczenia                              o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017 r. na 

terenie miasta Sandomierza. 

Zespół ds. profilaktyki GKRPA inicjuje działania w zakresie profilaktyki szkolnej                    

i środowiskowej. W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń tego zespołu. Najważniejsze 

przedsięwzięcia zespołu:  

- ogłoszono konkurs profilaktyczny pod hasłem „Jestem wartościowy/a”, którego celem było:  

a) budowanie poczucia własnej wartości,  

b) kształtowanie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron,  

c) zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,  

d) rozwijanie zdolności funkcjonowania w grupie,  

e) rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia. 

Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych, a także wychowanków świetlicy środowiskowej. Uroczyste podsumowanie 

wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 6 czerwca 2018 roku. Imprezie 

towarzyszyła wystawa prac pokonkursowych.  

- przeprowadzono specjalistyczny kurs doskonalenia przygotowujący do realizacji programu 

profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”. W kursie wzięli udział: pedagodzy, psycholodzy                       

z sandomierskich szkół, wychowawcy świetlicy środowiskowej oraz pracownicy OPS – 

asystenci ds. rodzin. Kurs ukończyło 20 osób. Zajęcia odbyły się w maju 2018 r.  

- zorganizowano warsztaty dla młodzieży oddziałów gimnazjalnych: „Wolni i świadomi. 

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole”. Zajęcia obejmowały 9 godzin 

lekcyjnych dla jednej grupy i dzieliły się na trzy części:  

1) integracja i budowanie zaufania w grupie,  

2) uzależnienia substancyjne i behawioralne,  

3) asertywność i komunikacja interpersonalna. 

Realizatorem przedsięwzięcia było Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. 
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- zorganizowano konferencję „Uzależnienie a przemoc, metody i kierunki pracy z 

rodziną” we współpracy z OPS w Sandomierzu,  

- zorganizowano VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych, którego celem było:  

1) promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych;  

2) kształtowanie umiejętności społecznych:  

3) szerzenie kultury żywego słowa;  

4) zaangażowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców w działania profilaktyczne. 

Do udziału w przeglądzie zaproszono uczniów szkół podstawowych wraz z 

oddziałami gimnazjalnymi oraz wychowanków świetlicy środowiskowej.  

W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów teatralnych. Uroczystość odbyła się 5 grudnia 2018r 

w Porcie Kultury w Sandomierzu. W tym dniu odbyło się także uroczyste podsumowanie 

kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  

Ponadto Zespół Profilaktyczny zajmował się:  

- koordynowaniem działaniami wynikającymi z Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  

- zaopatrzeniem placówek oświatowych w materiały edukacyjne, na szczególną uwagę 

zasługuje comiesięczne czasopismo „Remedium” i „Świat problemów”.  

Zespół Profilaktyczny wspierał organizację uroczystości krajowej „VI Konferencja 

Kapituły Trzeźwego Umysłu”, która odbyła się w maju 2018 r. w Sandomierzu . Uczestnicy 

brali udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych dotyczących tematyki przeciwdziałania 

przemocy oraz profilaktyki uzależnień. 

 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku, Rada Miasta Sandomierza Uchwałą nr V/57/2019 

przyjęła sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LIII/720/2018 Rady Miasta Sandomierza  z 

dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w 

Sandomierzu na 2018 rok. 

 

 

 

 

20. Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

 

Projekt Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z  przedstawicielami organizacji 

pozarządowych zgodnie z Uchwałą LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 

września 2010 roku       w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
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publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje projektu programu trwały w 

terminie od 08.08 do 08.09 2018 roku. Uwagi można było przesłać pocztą, złożyć na piśmie 

bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego             w Sandomierzu lub 

przesłać na maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.                              W 

wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie, sugestie, uwagi w przedmiocie projektu 

programu. W dniu 31 sierpnia 2018r. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt programu, swoją opinię Rada wyraziła                

w Uchwale nr 2/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku. 

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem 

lokalnymi a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego poprzez rozwijanie wzajemnej współpracy i wspieranie tych 

podmiotów                             w realizacji ważnych celów społecznych z uwzględnieniem 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą nr 

XXXIV/360/2013 Rady Miasta Sandomierza z 06.11.2013 r. 

Wzajemna współpraca i kształtowanie równościowego ładu społecznego w 

środowisku lokalnym odbywała się z uwzględnieniem celów szczegółowych: 

- zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki społecznej; 

- integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych 

wymienionych w art.4 ustawy (t.j. z 2019r. poz. 688); 

- podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i zwiększanie 

aktywności mieszkańców miasta Sandomierza; 

- prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców; 

- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; 

- tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Miasta Sandomierza; 

- poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi odbywała się na 

zasadach: 

1) pomocniczości – wspierania, pomocy organizacjom lokalnym przez władze samorządowe 

w realizacji zadań publicznych, ale tylko w zakresie niezbędnym, wycofując się z realizacji 

tych zadań, jeżeli tylko podmioty lokalne są na to gotowe. Wspieranie działania organizacji 

pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych 

przez nie zadań publicznych; 

2) suwerenności stron – zagwarantowania niezależności oraz autonomii podmiotów 

realizujących zadania publiczne, w granicach przyznanych przez prawo z zachowaniem 

wzajemnego szacunku; 

3) partnerstwa – wspólnego uczestnictwa w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania i wykonywaniu zadań publicznych, 

a także wspólne ponoszenie odpowiedzialności za ich realizację; 

4) efektywności – zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań 

publicznych poprzez wybór najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków 

publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i wymogów ustawy o finansach 

publicznych. Poza tym obie strony dbają by poniesione nakłady przynosiły jak najlepsze 

rezultaty; 

5) uczciwej konkurencji – ustalaniu jednakowych i transparentnych zasad oceny podmiotów 

prowadzących zadania społeczne i mogących wykorzystać przy ich realizacji środki 

publiczne; 

6) jawności – zachowania działań oraz udostępnienia informacji o zamiarach, celach, 

kosztach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zarówno tych, w 

których możliwa jest współpraca podmiotów zewnętrznych jak realizowanych przez jednostki 
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podległe samorządowi celem uwzględnienia zasady efektywności dostępu do informacji o 

działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych 

zmianach itp.; 

7) równości szans – dbałości przez obie strony o włączanie na równych prawach grup 

mniejszościowych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych. 

Podmiotami realizującymi współpracę były: 

- Rada Miasta Sandomierza i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej                               

i finansowej Miasta oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

- Burmistrz Sandomierza – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta; 

- Organizacje pozarządowe – realizujące zadania publiczne na terenie Sandomierza lub dla 

jego mieszkańców – bez względu na siedzibę organizacji; 

- Inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy; 

- Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego – jako organ opiniodawczy                       

i konsultacyjny dla Burmistrza Sandomierza. 

Przedmiotem współpracy Miasta i organizacji pozarządowych było wspólne określenie 

potrzeb społecznych mieszkańców Sandomierza i sposobów ich zaspakajania oraz 

realizacja przez Miasto Sandomierz zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy   

o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688); 

Realizacja Programu w 2018 roku odbywała się poprzez: 

1. Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji pozarządowych o kierunkach działań           

w celu ich zharmonizowania; 

2. Zbieranie wniosków do budżetu dotyczących potrzeb mieszkańców w sferze zadań 

publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podejmowanie działań 

zmierzających do ujęcia ich w uchwale budżetowej; 

3. Umieszczanie na stronach internetowych Miasta ogłoszeń o otwartych konkursach ofert 

na realizację zadań publicznych oraz ich rozstrzygnięć; 

4. Zlecanie przez Miasto organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wskazanym              

w ustawie realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie wykonywania tych zadań; 

5. Umożliwienie organizacjom pozarządowym dostępu do miejskich lokali oraz wyposażenia 

niezbędnego do przeprowadzenia spotkań organizacyjnych; 

6. Promowanie działalności organizacji pozarządowych w mediach poprzez przekazywanie 

im informacji o działalności organizacji pozarządowych; 

7. Wspomaganie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 

dofinansowywanych ze środków ministerialnych; 

8. Współorganizowanie konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, 

dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów; 

9. Przygotowywanie i monitorowanie porozumień zawartych przez Miasto z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadań publicznych; 

10. Umieszczanie na stronach internetowych Stowarzyszeń informacji, że ich działalność jest 

finansowana z budżetu Miasta Sandomierza. 

Uchwała nr XLVIII/643/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 

roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok szczegółowo określa cel programu, zasady współpracy, przedmiot, sposób 

realizacji programu, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków finansowych 

zaplanowanych na jego realizację, okres jego obowiązywania, sposób tworzenia Rocznego 

Programu, przebieg konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 
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później niż do 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  

 

21.Program polityki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych na lata 2015 – 2018. 

Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej, jest opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

Obowiązki te wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 506) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy                    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.  z 

2018 roku poz. 1510 z późn. zm.). 

W wyniku zdefiniowanego problemu zdrowotnego w Polsce jakim są zakażenia 

pneumokokowe wśród dzieci, Urząd Miejski w Sandomierzu w 2014 roku opracował program 

zdrowotny skierowany na profilaktykę i edukację zdrowotną w tym zakresie dla mieszkańców 

miasta Sandomierza pn. „Program polityki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych wśród 

dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Sandomierz w latach 

2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”. 

Powyższy Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych nr 235/2014 z dnia 06 października 2014 roku. 

W 2018 roku szczepieniem przeciw pneumokokom objęto 45 dzieci na ogólną kwotę 

10.800,00 zł. Program był finansowany ze środków własnych Gminy Sandomierz oraz 

Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach. 

Dofinansowanie z NFZ wyniosło 2.800,00 zł. Koszt jednostkowy szczepionki to 240,00 zł. 

Program Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015 – 2018 przyjęty 

został uchwałą Nr V/21/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 roku. 

Realizowany był przez 4 przychodne z terenu miasta Sandomierza wybranych w konkursie 

na realizatora programu zorganizowanym w 2015 roku. 

 

22. Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018 

W związku ze zdefiniowanym problemem zdrowotnym jakim są zachorowania na 

grypę, Urząd Miejski w Sandomierzu w 2015 roku opracował program zdrowotny skierowany 

na profilaktykę i edukację zdrowotną w zakresie szczepień przeciw grypie dla mieszkańców  

Sandomierza, którzy ukończyli 55 rok życia pn. „Program polityki zdrowotnej szczepień 

przeciw grypie na lata 2015-2018”. 

Powyższy Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych nr 104/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku.  

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Sandomierza 

po 55 roku życia był programem wieloletnim, sezonowym, a okres jego realizacji 

przewidziany był następująco: 1) etap I – od września do listopada 2015 

2) etap II - od września do listopada 2016, 3) etap III - od września do listopada 2017, 

4) etap IV - od września do listopada 2018. 

Z programu w 2018 roku skorzystało 976 osób. Program był finansowany ze środków 

własnych Gminy Sandomierz oraz NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach. 

Dofinansowanie z NFZ wyniosło 6.100,00 zł.  Ogólny koszt realizacji programu w 2018 roku -  

39.040,00 zł. 

UCHWAŁA NR XIII/106/2015 Rady Miasta Sandomierza z 22 lipca 2015 roku w sprawie 

uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018 
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określa cele programu, jego adresatów, czas trwania, organizację programu oraz planowane 

koszty jego realizacji. 

 

VI. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza. 

1. Omówienie ogólne. 

 

W roku 2018 Rada Miasta Sandomierza obradowała w dwóch kadencjach: koniec VII 

kadencji 2014-2018 i początek VIII kadencji 2018-2023. W sumie podjęto 217 uchwał, z 

których 187 przypada na działalność Rady VII kadencji. 

Realizując obowiązki wynikające z art. 7 i 18  ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) Rada Miasta Sandomierza: 

-  określiła sposób wprowadzenia zmian w systemie  oświaty. Podjęła między innymi uchwały  

o przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz 

dostosowaniu sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, 

- określiła tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, 

- ustaliła wysokość opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola samorządowe oraz 

określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych, 

-w związku z przypadającymi na rok 2018 wyborami samorządowymi dokonała podziału 

miasta na okręgi i obwody wyborcze. 

Wykonując zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie 

pomocy społecznej i wspierania rodziny przyjęto sprawozdania z realizacji programów 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz realizacji 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny, dokonano również  

oceny zasobów pomocy społecznej. 

Rada Miasta wprowadziła ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu na terenie 

Sandomierza. 

Podjęła uchwały o współpracy z Gminy Sandomierz z Powiatem Sandomierskim w celu 

realizacji zadań inwestycyjnych: remont ulicy Mickiewicza, przebudowa Ulicy Żeromskiego,   

Zatwierdziła plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2021 oraz przyjęła  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Sandomierz. 

W zakresie gospodarki nieruchomościami podjęła uchwały o nabyciu nieruchomości w celu 

uregulowania stanu prawnego i faktycznego terenu zajętego pod drogi gminne, sprzedaży 

nieruchomości gruntowych oraz w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości.  

Ponadto dwukrotnie  aktualizowano plan gospodarki niskoemisyjnej 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie  niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                       
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i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) dokonano niezbędnych 

zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

Rada Miasta podjęła 97 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, które 

zostały w pełni zrealizowane. 

 

2. Zestawienie szczegółowe. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA SANDOMIERZA 

ROK 2018 VII KADENCJA 

l.p. Numer uchwały Data 

podjęcia 

Tytuł Sposób realizacji 

1 LI/684/2018 24.01.2018r.  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

2 LI/685/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

3 LI/686/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 

niepublicznych placówek 

oświatowych. 

4 LI/687/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

5 LI/688/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

6 LI/689/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

7 LI/690/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

8 LI/691/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

9 LI/692/2018 24.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

10 LI/693/2018 24.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/620/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września w 

sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 

nadania statutu 

Zrealizowana 

11 LI/694/2018 24.01.2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Sandomierz 

Uchwała obowiązuje zostanie 

unieważniona z dniem 1 września 

2019 roku na podstawie Uchwały Nr 

VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 marca 2019 roku 

12 LI/695/2018 24.01.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych podmiotów  oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobierania i wykorzystywania dotacji 

Uchwała jest realizowana w całości i 

na jej podstawie co miesiąc 

przekazywana jest dotacja podmiotowa 

dla oświatowych placówek 

niepublicznych  

13 LI/696/2018 24.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

"Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową 
Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu" 

Uchwała nie obowiązuje została 

zmieniona uchwałą Nr LIX/774/2018 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 

maja 2018 roku 

14 LI/697/2018 24.01.2018r. W sprawie trzeciej aktualizacji i przyjęcia do 

realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Sandomierza” 

W trakcie realizacji/ Zaktualizowana 

15 LI/698/2018 24.01.2018r. W sprawie zmian w statucie miasta Sandomierza Zrealizowana 

16 LI/699/2018 24.01.2018r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/595/2017 z dnia Zrealizowana 
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26 września 2017 roku w sprawie powołania 

komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i 

ustalenie ich składów osobowych 

17 LI/700/2018 24.01.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

18 LIII/701/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 

niepublicznych placówek oświatowych 

oraz w planach finansowych jednostek 

obsługiwanych przez CUW. 

19 LIII/702/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

20 LIII/703/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

21 LIII/704/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

22 LIII/705/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

23 LIII/706/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

24 LIII/707/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

25 LIII/708/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

26 LIII/709/2018 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

27 LIII/710/2018 28.02.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

28 LIII/711/2018 28.02.2018r. W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w 

drodze darowizny 

Zrealizowana 

29 LIII/712/2018 28.02.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza 

Zrealizowana 

30 LIII/713/2018 28.02.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na 

Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 

Zrealizowana 

31 LIII/714/2018 28.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 

2018-2021 

Zrealizowana w części. 

W związku z  awarią sieci 

wodociągowej przy ul. Przemysłowej 

konieczne było przeniesienie środków 

z zadań przewidzianych do wykonania 

w 2018 roku 

32 LIII/715/2018 28.02.2018r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w 

Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu 

Uchwała obowiązuje w całości i 

stanowi akt założycielski ośmioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w 

Sandomierzu 

33 LIII/716/2018 28.02.2018r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Sandomierzu 

Uchwała obowiązuje w całości i 

stanowi akt założycielski ośmioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w 

Sandomierzu 

34 LIII/717/2018 28.02.2018r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego 

Uchwała nie obowiązuje i nie 

stanowiła aktu prawa miejscowego. 

Stanowiła akt służący do 

zaopiniowania przez nauczycielskie 

związki zawodowe i Kuratorium 

Oświaty w Kielcach.  

35 LIII/718/2018 28.02.2018r. w sprawie ustalenia planu i regulaminu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

Uchwała zrealizowana. Aktualnie nie 

obowiązuje. Określała regulamin 
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nauczycieli ze środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2018 r. 

dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli jedynie w 

2018 roku.  

36 LIII/719/2018 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Uchwały Nr XXXVIII/471/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok 

Zrealizowana 

37 LIII/720/2018 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok 

Zrealizowana 

38 LIII/721/2018 28.02.2018r. W sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji 

Rady Miasta Sandomierza za 2017 rok 

Zrealizowana 

39 LIV/722/2018 21.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

40 LIV/723/2018 21.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

41 LIV/724/2018 21.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

42 LIV/725/2018 21.03.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

43 LIV/726/2018 21.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 

2018 r. zadania: utrzymanie bieżącej działalności 

Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu 

oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw 

Artystycznych projektu związanego z promocją 
twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 

"Porównania" 

Zrealizowana 

44 LIV/727/2018 21.03.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania 

stypendiów artystycznych osobom zajmującym 

się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury 

Zrealizowana 

45 LIV/728/2018 21.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 

2016 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Sandomierz oraz zasad korzystania z tych 

obiektów 

Zrealizowana 

46 LIV/729/2018 21.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 

Gminy Obrazów części zadania publicznego w 

zakresie lokalnego transportu zbiorowego i 

zawarcia porozumienia 

Zrealizowana 

47 LIV/730/2018 21.03.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sandomierz na rok 2018 

Zrealizowana 

48 LIV/731/2018 21.03.2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Uchwały nr XXII/223/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 
Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu 

Zrealizowana 

49 LIV/732/2018 21.03.2018r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zrealizowana 
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Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

50 LIV/733/2018 21.03.2018r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady 

Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

51 LIV/734/2018 21.03.2018r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

52 LIV/735/2018 21.03.2018r. W sprawie zawiadomienia o możliwości 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

Zrealizowana 

53 LV/736/2018  28.03.2018r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

Zrealizowana 

54 LV/737/2018  28.03.2018r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Zrealizowana 

55 LVI/738/2018 11.04.2018r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy 

Zarządem Powiatu Sandomierskiego a Gminą 
Sandomierz dotyczącą remontu ulicy 

Mickiewicza oraz przebudowy skrzyżowania ulic 

Mickiewicza i Armii Krajowej na rondo 

Zrealizowana. 

Burmistrz Sandomierza zawarł z 

Zarządem Powiatu Sandomierskiego 

porozumienie o wspólnej realizacji 

inwestycji 

56 LVII/739/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

57 LVII/740/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

58 LVII/741/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

59 LVII/742/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

60 LVII/743/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

61 LVII/744/2018 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana/ Zwiększenie planu 

wydatków w 2018 r. na realizację 
projektu „Razem” przeniesienie 

oszczędności z roku 2017. 

62 LVII/745/2018 25.04.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

63 LVII/746/2018 25.04.2019 W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych W trakcie realizacji 

64 LVII/747/2018 25.04.2019 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowych w drodze darowizny 

Zrealizowana 

65 LVII/748/2018 25.04.2019 W sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych 

Zrealizowana 

66 LVII/749/2018 25.04.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/472/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 

r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjalnych do nowego 

ustroju szkolnego 

Uchwała obowiązuje w całości. 

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w 

dwóch budynkach Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu 

67 LVII/750/2018 25.04.2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania z 

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu za 2017 rok 

Zrealizowana 

68 LVII/751/2018 25.04.2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie za 2017 rok 

Zrealizowana. Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

przedłożył coroczne sprawozdanie z 

realizacji programu 

69 LVII/752/2018 25.04.2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 

2017 rok 

Zrealizowana 

70 LVII/753/2018 25.04.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 

Zrealizowana 
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2017 roku w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz 

zatwierdzenia jej składu osobowego 

71 LVII/754/2018 25.04.2019 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 

roku w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 

osobowych 

Zrealizowana 

72 LVIII/755/2018 9.05.2018r. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

73 LVIII/756/2018 9.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/586/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 

2017 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu" 

Zrealizowana. 

Zwiększono środki finansowe na 

remont ul. Żeromskiego 

74 LVIII/757/2018 9.05.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

75 LIX/758/2018 30.05.2018r. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

76 LIX/759/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

77 LIX/760/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

78 LIX/761/2018 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

79 LIX/762/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

80 LIX/763/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

81 LIX/764/2018 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 

niepublicznych placówek oświatowych 

oraz zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW 

82 LIX/765/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana/ Zwiększenie planu 

wydatków na realizację projektu 

„Razem”- przeniesienie oszczędności z 

2017 roku 

83 LIX/766/2018 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana. Zwiększenie planu 

dochodów  wpłaty ponoszone z tytułu 

pobytu w mieszkaniu chronionym. 

Zmniejszenie planu wydatków o 

środki finansowe zabezpieczające 

realizację „Programu polityki 

zdrowotnej badań przesiewowych…” 

w związku z brakiem realizacji 

programu. 

Zwiększenie planu wydatków w 

mieszkaniu chronionym związanych z 

zapłatą za energię cieplną, gazową i 

elektryczną oraz wodę, odprowadzanie 

ścieków oraz abonament RTV, czynsz 

najmu, wywóz nieczystości stałych. 

84 LIX/767/2018 30.05.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2031 

Zrealizowana 

85 LIX/768/2018 30.05.2018r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

Zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018  

59 

 

86 LIX/769/2018 30.05.2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Sandomierz 

Zrealizowana 

87 LIX/770/2018 30.05.2018r. w sprawie zmiany prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Sandomierz 

W trakcie realizacji 

88 LIX/771/2018 30.05.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 

2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego 

Zrealizowana 

89 LIX/772/2018 30.05.2018r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza 

Zrealizowana 

90 LIX/773/2018 30.05.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na 

Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 

Zrealizowana 

91 LIX/774/2018 30.05.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

"Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową 
Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu" 

Uchwała nie obowiązuje została 

zmieniona uchwałą Nr LX/786/2018 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 

czerwca 2018 roku 

92 LIX/775/2018 30.05.2018r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu 

Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-

2023" 

Zrealizowana 

93 LIX/776/2018 30.05.2018r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów 

opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

94 LIX/777/2018 30.05.2018r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Rocznego programu współpracy Sandomierza z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2017 roku 

Zrealizowana 

95 LIX/778/2018 30.05.2018r. w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2017 r. 

Zrealizowana 

96 LIX/779/2018 30.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego 

Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

97 LX/780/2018 13.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2017 

rok 

Zrealizowana 

98 LX/781/2018 13.06.2018r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Sandomierza z wykonania budżetu za 2017 rok 

Zrealizowana 

99 LX/782/2018 13.06.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 

niepublicznych placówek oświatowych 

oraz zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW 

100 LX/783/2018 13.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

101 LX/784/2018 13.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

102 LX/785/2018 13.06.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2035 

Zrealizowana 

103 LX/786/2018 13.06.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Uchwała obowiązuje w całości i 
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Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

"Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową 
Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu" 

określa Statut jednostki organizacyjnej 

Gminy Sandomierz – Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu 

104 LX/787/2018 13.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/748/2018 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 

2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Zrealizowana.  

Zmiana polega na uchyleniu § 2.  

105 LXI/788/2018 15.06.2018r. W rocznicę 200-lecia Diecezji Sandomierskiej Zrealizowana 

106 LXII/789/2018 4.07.2018r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza 

Zrealizowana 

107 LXII/790/2018 4.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

108 LXII/791/2018 4.07.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 

2018 roku zadania pn. "Remont ulicy 

Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do 

km 0+850 oraz od km 1+420 do km 1+856" 

Zrealizowana.  

Zabezpieczono środki finansowe i 

wykonano remont ul. Mickiewicza 

109 LXII/792/2018 4.07.2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody do 

każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w 

Sandomierzu 

Zrealizowana. 

Z zabezpieczonych środków 

wykonano dokumentacje techniczną 
wykonania sieci wodociągowej 

110 LXII/793/2018 4.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

111 LXII/794/2018 4.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

112 LXII/795/2018 4.07.2018r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 

Sp. z o.o. 

Zrealizowana 

113 LXII/796/2018 4.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

114 LXII/797/2018 4.07.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2035 

Zrealizowana 

115 LXII/798/2018 4.07.2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli 

zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie branż chronionych, 

zanikających i preferowanych w Sandomierzu w 

ramach pomocy de minimis 

W trakcie realizacji 

116 LXII/799/2018 4.07.2018r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy de minimis na tworzenie 

nowych miejsc pracy na terenie miasta 

Sandomierza 

W trakcie realizacji 

117 LXII/800/2018 4.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sandomierzu" w naborze 

wniosków w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IŻ.00-26-

197/18 w ramach Działania 4.2. "Gospodarka 

odpadami" Osi priorytetowej 4 "Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu 

operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-202 w terminie do dn. 26.07.2018 i 

zapewnienie wkładu własnego na realizację tej 

inwestycji w latach 2018-2020 

Zrealizowana – złożono wniosek o 

dofinansowanie 

118 LXII/801/2018 4.07.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany W trakcie realizacji 
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Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla "Chwałki I" w 

Sandomierzu, uchwalonego Uchwałą Nr 

XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 18 listopada 2015 r., ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 stycznia 2016 poz. 16 ze zm. 

119 LXII/802/2018 4.07.2018 w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

Uchwałą obowiązuje w całości i 

określa opłatę za wpis do rejestru w 

wysokości 100 zł. 

120 LXII/803/2018 4.07.2019 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzina zajęć dla nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz 

Uchwała obowiązuje w całości i 

określa tygodniowy wymiar godzin dla 

nauczycieli specjalistów oraz zniżki 

godzin dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska w placówkach 

oświatowych. 

121 LXII/804/2018 4.07.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą 
Nr XLV/391/2020 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 29 stycznia 2010 r. 

Uchwała obowiązuje w całości i 

dokonała zmian w uchwale z 2009 

roku  polegających na wykreśleniu 

stwierdzenia „dyrektor gimnazjum” w 

związku z reformą oświaty.   

122 LXII/805/2018 4.07.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa 

sprzedaż na terenie Sandomierza 

Zrealizowana 

123 LXIII/806/2018 22.08.2018r. Zmieniająca uchwałę nr LV/736/2018 Rady 

Miasta Sandomierz z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Zrealizowana 

124 LXIII/807/2018 22.08.2018r. Zmieniająca uchwałę nr LV/737/2018 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Zrealizowana 

125 LXIII/808/2018 22.08.2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania 

Zrealizowana 

126 LXIII/809/2018 22.08.2018r. Zmieniająca uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady 

Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 
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127 LXIII/810/2018 22.08.2018r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Budżetu i 

Finansów jako komisji stałej Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

128 LXIII/811/2018 22.08.2018 W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

129 LXIII/812/2018 22.08.2018r. W sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej gminy Sandomierz 

Zrealizowana 

130 LXIII/813/2018 22.08.2018r. W sprawie emisji obligacji komunalnych Zrealizowana 

131 LXIII/814/2018 22.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

132 LXIII/815/2018 22.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

133 LXIII/816/2018 29.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

134 LXIII/817/2018 29.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

135 LXIII/818/2018 29.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

136 LXIII/819/2018 29.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

137 LXIII/820/2018 29.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy gruntu na okres 10 lat 

W trakcie realizacji 

138 LXIII/821/2018 29.08.2018r. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

139 LXIII/822/2018  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2038 

Zrealizowana 

140 LXIII/823/2018 29.08.2018r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów 

opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

141 LXIII/824/2018 29.08.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w 

sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Sandomierza 

Uchwała obowiązuje w całości i 

dokonała zmian w uchwale z 2007 

roku dostosowując regulamin 

udzielania pomocy materialnej 

uczniom do nowych obowiązujących 

przepisów prawa oraz określiła nowy 

wzór wniosku.  

142 LXIII/825/2018 29.08.2018r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie 

przez operatora i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych znajdujących się na terenie 

Gminy Sandomierz 

Zrealizowana 

143 LXIII/826/2018 29.08.2018r. w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do 

realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Sandomierza" 

W trakcie realizacji. Aktualizowana 

144 LXIV/827/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

145 LXIV/828/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

146 LXIV/829/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

147 LXIV/830/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

148 LXIV/831/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

149 LXIV/832/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

150 LXIV/833/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

151 LXIV/834/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

152 LXIV/835/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

153 LXIV/836/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

154 LXIV/837/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 
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niepublicznych placówek 

oświatowych. 

155 LXIV/838/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

156 LXIV/839/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

157 LXIV/840/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

158 LXIV/841/2018 19.09.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2038 

Zrealizowana 

159 LXIV/842/2018 19.09.2018r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 

2019 roku zadania pn. "Remont chodnika w 

ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 

0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do 

1+856". 

Zrealizowana. 

Zarząd Powiatu Sandomierskiego 

złożył wniosek w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg 

lokalnych. Planowana realizacja 

inwestycji, rok 2019 

160 LXIV/843/2018 19.09.2018r. w sprawie przyznania dotacji celowej 

Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 

Katedralnego w Sandomierzu 

Zrealizowana 

161 LXIV/844/2018 19.09.2018r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Zrealizowana 

162 LXIV/845/2018 19.09.2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych W trakcie realizacji 

163 LXIV/846/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIX/768/2018 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

W trakcie realizacji 

164 LXIV/847/2018 19.09.2018r. w sprawie zmian w statucie Miasta Sandomierza Zrealizowana 

165 LXIV/848/2018 19.09.2018r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

166 LXIV/849/2018 19.09.2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Zrealizowana 

167 LXV/850/2018 24.09.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Sandomierza (Zarządzenie 

BM) 

Stwierdzenie nieważności uchwały – 

rozstrzygnięcie  

Wojewody Św. PNK.I.4130.74.2018 

168 LXV/851/2018 24.09.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Sandomierza (dot. ul. Długiej) 

Stwierdzenie nieważności uchwały – 

rozstrzygnięcie  

Wojewody Św. PNK.I.4130.75.2018 

169 LXV/852/2018 24.09.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Sandomierza (dot. ul. 

Czereśniowej) 

Stwierdzenie nieważności uchwały – 

rozstrzygnięcie  

Wojewody Św. PNK.I.4130.76.2018 

170 LXV/853/2018 24.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana . Dokonano 

zmian w planach finansowych 

jednostek odsługiwanych przez CUW. 

171 LXVI/854/2018 17.10.2018r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 

Sandomierza oraz nadania jej statutu 

Uchwała obowiązuje w całości i 

powołała Młodzieżową Radę Miasta 

Sandomierza jako organ doradczy i 

konsultacyjny. 

172 LXVI/855/2018 17.10.2018r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/847/2018 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 

roku w sprawie zmian w Statucie Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

173 LXVI/856/2018 17.10.2018r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/848/2018 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 

roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

174 LXVI/857/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 
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zmian w planach finansowych w 

zakresie zwrotu dotacji ościennym 

gminom za wychowanie przedszkolne 

dzieci z terenu Gminy Sandomierz 

oraz planach finansowych jednostek 

odsługiwanych przez CUW 

175 LXVI/858/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

176 LXVI/859/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

177 LXVI/860/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

178 LXVI/861/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

179 LXVI/862/2018 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

180 LXVI/863/2018 17.10.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2038 

Zrealizowana 

181 LXVI/864/2018 17.10.2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu 

współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok. 

W trakcie realizacji 

182 LXVI/865/2018 17.10.2018r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej W trakcie realizacji 

183 LXVI/866/2018 17.10.2018r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej W trakcie realizacji 

184 LXVI/867/2018 17.10.2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Sandomierz. 

W trakcie realizacji 

185 LXVI/868/2018 17.10.2018r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły 

Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Sandomierzu 

Uchwała nie obowiązuje. Zakładała 

zmianę siedziby szkoły z dniem 1 

września 2019 roku. Akt ten został 

przesłany do zaopiniowania 

Świętokrzyskiemu Kuratorowi 

Oświaty w Kiecach.  Organ 

prowadzący odstąpił od dalszej 

procedury zmiany siedziby szkoły. 

186 LXVI/869/2018 17.10.2018 w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i 

tryb przyznawania nagród nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

Uchwała obowiązuje w całości i 

określiła nowy regulamin 

przyznawania nagród dla nauczycieli 

za osiągnięcia dydaktyczne i 

wychowawcze oraz wzór wniosku o 

przyznanie nagrody Burmistrza Miasta 

Sandomierza. Ponadto uchwała 

uchyliła dotychczasowe zapisy w tej 

sprawie zawarte w uchwale z 2015 

roku.  

187 LXVI/870/2018 17.10.2018r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów 

opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza 

 

Zrealizowana 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA SANDOMIERZA 

ROK 2018 VIII KADENCJA 

l.p. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Tytuł Sposób realizacji 

1 I/1/2018 21.11.2018r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

2 I/2/2018  21.11.2018r. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Zrealizowana 
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Miasta Sandomierza 

3 II/3/2018 7.12.2018r. W sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 

osobowych 

Zrealizowana 

4 II/4/2018 7.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i 

Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu 

osobowego 

Zrealizowana 

5 II/5/2018 7.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących 

komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

6 II/6/2018 7.12.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

Zrealizowana 

7 II/7/2018 7.12.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

Sandomierza 

Zrealizowana 

8 II/8/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

9 II/9/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie dotacji podmiotowych dla 

niepublicznych placówek oświatowych 

oraz w planach finansowych jednostek 

odsługiwanych przez CUW. 

10 II/10/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

11 II/11/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

12 II/12/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

13 II/13/2018 7.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

14 II/14/2018 7.12.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2038 

Zrealizowana 

15 II/15/2018 7.12.2018r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza 

W trakcie realizacji 

16 II/16/2018 7.12.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 

r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek 

szkolnych oraz odpłatności za posiłki 

przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sandomierz 

Uchwała obowiązuje w całości. 

Dokonała uchylenia uchwały z 2008 

roku w związku z wejściem w życie 

art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. 

zm.)  

17 II/17/2018 7.12.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i 

rencistów objętych przez te jednostki pomocą 
socjalną 

Uchwała obowiązuje w całości i 

określa regulamin przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej 

nauczycielom zgodnie z dyspozycją 
zawartą w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 

967 z późn. zm.)   

18 II/18/2018 7.12.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2007 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 

roku w sprawie określenia tygodniowego 

wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, 

w ramach stosunku pracy, obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 

terenie Miasta Sandomierza 

Uchwała obowiązuje w całości i 

uchyla uchwałę z 2007 roku na 

podstawie art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 

967 z późn. zm.)   

19 II/19/2018 7.12.2018 w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018" 

Uchwała obowiązuje w całości i 

przyjęła informacje o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy 

Sandomierz w roku szkolnym 
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2017/2018 zgodnie z art. 11 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., 

poz. 996 z późn. zm.) 

20 II/20/2018 7.12.2018r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do udziału w Zgromadzeniu 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki 

Zrealizowana 

21 II/21/2018 7.12.2018r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/849/2018 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Zrealizowana 

22 III/22/2018 21.12.2018r. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

23 III/23/2018 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planach finansowych w 

zakresie zwrotu dotacji ościennym 

gminom za wychowanie przedszkolne 

dzieci z terenu Gminy Sandomierz 

oraz w planach finansowych jednostek 

odsługiwanych przez CUW 

24 III/24/2018 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

25 III/25/2018 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

26 III/26/2018 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Zrealizowana 

27 III/27/2018 21.12.2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-

2038 

Zrealizowana 

28 III/28/2018 21.12.2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 

2018 

Zrealizowana 

29 III/29/2018 21.12.2018r. w sprawie określenia warunków udzielenia 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

W trakcie realizacji 

30 III/30/2018 21.12.2018r. w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Sandomierza do ustalenia stawek opłat za 

korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach 

miejskich oraz stawek opłat parkingowych na 

parkingach zlokalizowanych poza pasem 

drogowym na terenie Sandomierza 

Zrealizowana 

 

 

 

 

VII.  Oświata i edukacja. 

1. Słowo wstępu 

  

Gmina Sandomierz realizuje zadania oświatowe określone w:  

a) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506; 

b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z. 2018r. poz. 996 z 

późn. zm.); 
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c) ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967                     

z późn. zm.);  

d) ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych                       

(Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) 

e) ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1457); 

f) rozporządzeniach resortowych, w szczególności rozporządzeniach Ministra Edukacji 

Narodowej. 

W 2018 roku  Gmina Sandomierz była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych: 

a) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8, wraz z Oddziałem 

Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej 4  w Sandomierzu; 

b) Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9; 

c) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28; 

d) Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Króla 3; 

e) Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5; 

f) Szkoły Podstawowej Nr 1 im . Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, ul. Okrzei 6; 

g) Szkoły podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu,                               

ul. Mickiewicza 9; 

h) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu, ul Flisaków 30; 

i) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,                                

ul. Mickiewicza 39. 

Ponadto, w 2018 roku na terenie Miasta Sandomierza funkcjonowało również                         

7 placówek o charakterze niepublicznym, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę: 

a) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”; 

b) Przedszkolne Specjalne „Caritas”; 

c) Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń”; 

d) Niepubliczne Przedszkole „Dolina Smerfów”; 

e) Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”; 

f) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”; 

g) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej.  

 

 

2. Finanse1 

Poniższa tabela przedstawia sytuację finansową i środki jakie Gmina Sandomierz 

ponosi na utrzymanie placówek oświatowych. 

 

Tabela Nr 1 Koszty utrzymania szkół podstawowych oraz wysokość subwencji oświatowej                 

w 2018 rok. 

Lp. 
  2018 

1 

Wydatki bieżące                  

na Przedszkola 
9 584 646,00    

                                                           
1
 Dane przekazane przez Referat Finansowo-Księgowy CUW 
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2 

Wydatki bieżące                  

na Szkoły 
22 670 668,00    

3 

Razem wydatki bieżące 

na oświatę                           

(1+2) 

32 255 314,00    

3a 

w tym wydatki 

wynagrodzenia 
24 067 445,00    

4 

Subwencje i dotacje 

oświatowe 
16 164 560,00    

5 

Środki z budżetu gminy 

na wynagrodzenia                            

(3a-4) 

7 902 885,00    

6 

Środki z budżetu gminy         

(3-4) 
16 090 754,00    

 

Ponadto Gmina Sandomierz z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na 2018 rok otrzymała                

w trzech transzach środki w wysokości 252 320,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych 

polegających na wzroście liczby dzieci w placówkach oświatowych oraz z tytułu środków 

niezbędnych na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przedszkola Samorządowe 

 

a) Ogólne informacje dot. budynków 

 

Tabela nr 2 - stan organizacyjny przedszkoli publicznych.2  

                                                           
2 Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów przedszkoli. 
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Powyższa tabela przedstawia najważniejsze dane dotyczące nieruchomości: adres, 

powierzchnię użytkową budynków, a także liczbę sal dydaktycznych.  

 

b) Liczba dzieci w przedszkolach 

 

Na podstawie Raportu Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2018 

roku liczba dzieci w publicznych przedszkolach w podziale na wiek przedstawia się 

następująco: 

 

Tabela nr 3 – Liczba dzieci w przedszkolach z podziałem na wiek dziecka 

Roczniki 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Razem 

Przedszkole Nr 1 0 25 32 17 39 0 0 113 

Oddział 

Przedszkola Nr 1 
0 10 8 7 13 0 0 38 

Przedszkole Nr 3 0 25 27 27 32 0 0 111 

Przedszkole Nr 5 0 26 28 32 30 1 0 117 

Przedszkole Nr 6 0 24 31 31 32 0 0 118 

Przedszkole Nr 7 1 23 25 32 32 0 0 113 

RAZEM 1 133 151 146 178 1 0 610 

c) Liczba nauczycieli w przedszkolach 

 

W sandomierskich przedszkolach w roku sprawozdawczym uczyło 74 nauczycieli. 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (wyróżnia się 4 stopnie awansu 

zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany). Pod tym względem 

sytuacja w przedszkolach w ujęciu liczbowym przedstawia się następująco:   

Lp. Placówka/adres 

Powierzchni

a użytkowa 

w m2 i 

kubatura w 

m3 

Liczba 

sal 

dydakty

cznych 

Statuto

wa 

liczba 

miejsc 

1. 
Przedszkole nr 1, ul. 

Okrzei 6 

917,76 m2 

3774,10 m3 5 113 

2. 
Oddział Przedszkola 

nr 1, ul. Parkowa 4 

145,20 m2 

798,40 m3 
3 40 

3. 
Przedszkole nr 3, ul. 

Słowackiego 9 

793,7m2 

2381,1m3 
5 125 

4. 
Przedszkole nr 5, ul. 

Portowa 28 

1472,39 m2 

7123,26m3 
5 120 

5. 
Przedszkole nr 6, ul. 

Por T. Króla 3 

841 m ² 

3085 m³ 
5 125 

6. 
Przedszkole nr 7, ul. 

Armii Krajowej 5 

912,76 m2 

3774,13m3 5 128 

RAZEM 
 

28 651 
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Tabela nr 4 - nauczyciele przedszkola wg stopnia awansu zawodowego.3 

Lp. Placówka Bez 

stopnia 

Dyplo

mowa

ny 

Miano

wany 

Kontra

ktowy 

Staży
sta 

Razem 

1. Przedszkole nr 1 1 8 1 1 - 11 

2. Oddział Przedszkola nr 1 1 5 3 - - 9 

3. Przedszkole nr 3 2 10 1 - - 13 

4. Przedszkole nr 5 - 8 1 1 2 12 

5. Przedszkole nr 6 2 11 2 2 - 17 

6. Przedszkole nr 7 - 10 1 - 1 12 

RAZEM 6 52 9 4 3 74 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowana większość nauczycieli zatrudnionych                                       

w przedszkolach posiada najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, co stanowi 69,98% wszystkich nauczycieli. 

 

d) Dożywianie dzieci 

 

W sandomierskich przedszkolach prowadzone jest całodzienne wyżywienie. Do 31 

marca 2018 roku koszt ten wynosił 5,00 zł, natomiast od 1 kwietnia 2018 roku jest to kwota             

w wysokości 6,00 zł.  Kwota, którą płacą rodzice obejmuje jedynie tzw. „wsad do kotła”, 

pozostałą część kosztów pokrywa gmina. 

 

Tabela nr 5 - wyżywienie dzieci w przedszkolu.4 

 

Placówka Liczba dzieci korzystających z posiłków 

Śniadanie II śniadanie, 

podwieczorek 

obiad 

Przedszkole nr 1 112 112 112 

Oddział Przedszkola nr 1 39 39 39 

Przedszkole nr 3 111 111 111 

Przedszkole nr 5 120 120 120 

Przedszkole nr 6 121 121 121 

Przedszkole nr 7 117 117 117 

RAZEM 620 620 620 

                                                           
3
 Na podstawie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018”. 

4
 Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów przedszkoli. 
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e) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Na terenie Gminy Sandomierz w 2018 roku funkcjonował jeden publiczny żłobek, 

który prowadzony jest przez miasto, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

roku o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 603 z późn. zm.) w 

formie gminnej jednostki budżetowej. Żłobek znajduje się w budynku Przedszkola 

Samorządowego Nr 5 przy ul. Portowej 28 i od września 2018 roku dysponuje 25 miejscami 

opieki.  

Żłobek świadczy usługi zgodne z art. 10 ww. ustawy, czyli zapewnia warunki bytowe 

dzieciom zbliżone do warunków domowych, gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną i 

edukacyjną oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne uwzględniające 

rozwój psychomotoryczny dzieci.  

Gmina Sandomierz w 2018 roku otrzymała na funkcjonowanie żłobka dofinansowanie                        

w ramach resortowego programu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” 2018. 

Kwota dofinansowania wyniosła 36 000,00 zł.  

 

4. Szkoły podstawowe 

 

a) Ogólne informacje dot. budynków 

 

Jak wcześniej wspomniano Gmina Sandomierz w 2018 roku była organem 

prowadzącym dla 4 szkół podstawowych. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, tabela nr             

6 przedstawia podstawowe dane dotyczące nieruchomości (adres, powierzchnię użytkową 

budynków, kubaturę, liczbę sal dydaktycznych.  

 

Tabela nr 6 - dane dot. powierzchni i kubatury szkół podstawowych.5 

 

b) Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

 

                                                           
5 Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół 

 

Lp. 
Placówka/adres 

Powierzchnia użytkowa 

w m2 i kubatura w m3 

Liczba sal 

dydaktycznych 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, 3516m2; 14051,5m3 22 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, 2295 m²; 5590 m³   15 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3, 

Budynek A  

Budynek B 

 

1830 m²/8419,10 m3 

2062,74 m2/10047,5 m3 

 

8 

9 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4, 

Budynek A - ul. Mickiewicza 39 

Budynek B - ul. Leona Cieśli 2 

 

4130 m²/13683 m3    

5725m2 /30538m3 

 

22 

25 
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Z kolei tabela nr 8 przedstawia ilość dzieci w poszczególnych placówkach z 

podziałem na roczniki oraz liczbę klas w szkołach. 

 

Tabela nr 7 - Liczba klas i uczniów szkół podstawowych.6 

 

Na podstawie ww. raportu do sandomierskich szkołach podstawowych uczęszczało 

1849 dzieci w 92 oddziałach, w tym 240 dzieci do oddziałów gimnazjalnych w 10 oddziałach. 

 

c) Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych 

 

W czterech sandomierskich szkołach podstawowych pracowało 230 nauczycieli. 

Zarówno w sandomierskich szkołach jak i przedszkolach sytuacja dot. stopnia awansu 

zawodowego nauczycieli jest podobna. Najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego 

posiadało 193 nauczycieli, mianowanego 19, 13 osób posiadało stopień nauczyciela 

kontraktowego i 5 nauczycieli stopień nauczyciela stażysty. Warto dodać, że każda placówka 

posiadała swojego pedagog i psychologa, dwie szkoły logopedę. W  szkołach gdzie uczyły 

się dzieci, które w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego miały zalecenie, że 

dziecko może realizować obowiązek szkolny w placówce ogólnodostępnej z pomocą 

nauczyciela wspomagającego, obligatoryjnie byli zatrudniani tacy nauczyciele.  

 

Tabela nr 8 -  nauczyciele szkół podstawowych wg stopnia awansu zawodowego (w 

osobach).7 

                                                           
6
 Na podstawie raportu SIO – stan na dzień 30 września 2017 roku. 

7 Na podstawie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018”. 

Lp. 

 

 

Placówka 

 

Liczba 

klas  

 

Liczba 

uczniów 

 

klasy 

I II III IV V VI VII VIII 

            

1. 
Szkoła 

Podstawowa Nr 1 
26 475 55 57 24 83 86 53 59 58 

2. 
Szkoła 

Podstawowa Nr 2 
10 192 19 42 14 35 24 17 18 23 

3. 
Szkoła 

Podstawowa Nr 3 
14 279 58 23 17 56 28 26 32 39 

a) Oddziały Gim. 3 73 - - 73 - - - - - 

4. 
Szkoła 

Podstawowa Nr 4 
32 663 85 72 41 110 122 73 77 83 

a) Oddziały Gim. 7 167 - - 167 - - - - - 

 RAZEM 92 1849 217 194 336 284 260 169 186 203 
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Lp. Placówka Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

1. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 1 
45 4 6 2  

2. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 2 
23 2 1 0 

3. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 3 
42 3 1 1 

4. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 4 
83 10 5 2 

 

Razem  
193 19 13 5 

 

d) Statystyka dot. terenów sportowych, pomieszczeń, wyposażenia, zakupów oraz 

bibliotek szkolnych 

Wszystkie sandomierskie placówki oświatowe posiadają własne tereny sportowe oraz 

dostęp do sal gimnastycznych, przy czym Szkoła Podstawowa Nr 2 dzieli się z tymi 

obiektami, z II Liceum Ogólnokształcącym. 

Wszystkie szkoły posiadają własne biblioteki szkolne, które zajmują w sumie 11 sal o łącznej 

powierzchni 410,18 m2  , w których znajduje się 42216 woluminów.  

Łączna ilość sal lekcyjnych wynosi 101 (w tym 9 komputerowych), w których znajduje się 127 

stanowisk komputerowych. 

Szczegóły dotyczące ww. elementów przedstawiają poniższe tabele.  

 

Tabela nr 9 - tereny sportowe szkół podstawowych 8 

Lp. Placówka 

B
ie

żn
ia

 

Boisko wielofunkcyjne: 

nożna, siatkówka, ręczna, 

koszykówka  S
k
o
c
z
n
ie

 

S
iło

w
n
ia

 

z
e
w

n
ę
tr

z

n
a
 p

rz
y
 

b
o
is

k
a
c
h
  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 

Kompleks boisk typu Orlik, 

czyli 2 boiska ze sztuczną 

trawą i nawierzchnią 

- - 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1 wielofunkcyjne - - 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 1 1 wielofunkcyjne 

 

1 

 

 

1 

 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 2 
2 w tym wielofunkcyjne i 

uzupełniające 
 1 

Razem wszystkie placówki 3 7 1 2 

  Tabela nr 10 - pomieszczenia - szkoły (wybrane elementy).9 

 

   
   

                                                           
8 Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół. 
9 Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół. 
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Lp. Placówka 

S
a
le

 l
e
k
c
y
jn

e
 

W
 t
y
m

 

k
o
m

p
u
te

ro
w

e
 

B
ib

lio
te

k
a
 

Ś
w

ie
tl
ic

e
 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 22 2 2 1 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 15 1 1 1 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Budynek A 

Budynek B 

 

8 

9 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

- 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Budynek A - ul. Mickiewicza 39 

Budynek B - ul. Cieśli 2 

 

 

22 

25 

 

1 

3 

 

2 

2 

 

2 

1 

Razem wszystkie placówki 101 9 11 6 

 

 

e) Dożywianie dzieci i młodzieży 

  

W prowadzonych przez miasto szkołach funkcjonują stołówki, w których koszty 

obiadów ustalane są przez dyrektorów szkół w porozumieniu z organem prowadzącym                        

i w ubiegłym roku szkolnym kształtowały się w przedziale od 2,80 zł do 3,00 zł. Z 

wydawanych obiadów w szkołach korzystało 880 uczniów, w tym z pełnopłatnych obiadów 

817,                                   a z refundowanych 63 uczniów. 

 

f) Udział szkół w programach unijnych i rządowych  

 

Dzięki udziałowi szkół w realizowanych projektach unijnych i ministerialnych 

pozyskiwane są środki na zakup pomocy dydaktycznych lub niezbędne wyposażenie.  

W ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu 

realizuje projekt „Akademia kompetencji kluczowych”. Celem projektu jest rozwój 

nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń 

rządowego programu „Cyfrowa szkoła” poprzez:  

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) niezbędne do realizacji programów 

nauczania                   w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w 

zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty 

oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym                                

z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 
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Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 360 uczniów i 43 nauczycieli szkoły. Koszt 

całkowity programu wniesie 586 949,25 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 506 445,25 zł,               

a wkład własny 80 504,00 zł.   

W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             

i Gospodarki Wodnej w Kielcach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego 

„Pracowanie edukacji ekologiczno-przyrodniczej’ w Szkole Podstawowej nr 3 powstała 

pracownia ekologiczno-przyrodnicza. Pracownia ta zostały wyposażona w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne i będą wykorzystane do organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych                           

o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną 

przyrody i środowiska. Łączy koszt tego programu wyniósł 30 000,00 zł. z czego 

dofinansowanie wyniosło 24 000,00 zł, a wkład własny 6 000,00 zł.  

  

5. Dotacje oraz programy pomocy materialnej udzielane uczniom 

 

a) Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 

 

Na podstawie art. 53 ustaw z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Sandomierz otrzymała w 2018 

roku dotację celowa na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania jaką jest 

zapewnienie wychowania przedszkolnego. Wysokość otrzymanej dotacji na wszystkie dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat w publicznych i niepublicznych przedszkolach wyniosła 713 770,00 zł.   

 

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na darmowy podręcznik w 2018 roku 

 

Z kolei na podstawie art. 54 ww. ustawy Gmina Sandomierz otrzymała w 2018 roku 

dotację celowa na  zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Pomocą zostali objęci 

uczniowie rozpoczynający 1 września 2018 roku naukę w szkole podstawowej oraz w III 

klasie dotychczasowego gimnazjum. Darmowy podręcznik oraz zestawy ćwiczeń otrzymało 

łącznie 1922  uczniów. Z przyznanej dotacji w wysokości 214 098,57 zł wydatkowano 

207 633,45 zł na realizację zadania.  

 

c) Świadczenia pomocy materialnej dla ucznia 

 

Mając na uwadze potrzebę podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia różnic                 

w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, które znajdują się w 

trudnej sytuacji materialnej Gmina Sandomierz realizowała ustawę o systemie oświaty w 

zakresie udzielania pomocy materialnej.  

Przepisy wyodrębniają dwa rodzaje pomocy materialnej: 

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, 

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendia szkolne, 

2) zasiłki szkolne. 

Stypendium szkolne oraz zasiłek losowy może otrzymać uczeń mieszkający na 

terenie Gminy Sandomierz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
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umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 

także gdy rodzina jest niepełna. 

W 2018 roku stypendia szkolne były przyznawane na podstawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Sandomierz. Stypendium szkolne otrzymało 125 uczniów na łączną kwotę 56 924,00 zł, przy 

czym dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosło 44 031,00 zł.  

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendia za wyniki w nauce, 

2) stypendia za osiągnięcia sportowe. 

Powyższe stypendia przyznawane są przez dyrektorów szkół na podstawie art. 90g 

ust. 10 i 11 ustawy o systemie oświaty. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się 

uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w 

semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za 

osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

W roku szkolnym 2017/2018 stypendia otrzymało: 

- za wyniki w nauce – 259 uczniów, 

- za współzawodnictwo sportowe – 87 uczniów. 

 

d) Wyprawka szkolna 2018 

 

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” udzielono 

pomocy finansowej na zakup podręczników 64 uczniom.  Na ten cel otrzymano dotację 

celową od Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 17 925,00 zł, z czego wykorzystano 

16 972,79 zł. 

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Program „Wyprawka 

szkolna” skierowany był do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                         

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną                 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,                  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów szkół przysposabiających do 

pracy.  

 

 

VIII.  Promocja, kultura, turystyka. 

 

W oparciu o posiadane statystyki (liczba wejść do najważniejszych atrakcji 

turystycznych Sandomierza) można powiedzieć, iż rok 2018 był bardzo udany dla 

sandomierskiej turystyki. Najchętniej odwiedzaną atrakcją w Sandomierzu była Podziemna 

Trasa Turystyczna, którą zwiedziło 207.378 osób. Jest to absolutny rekord. Od początku 

prowadzenia statystyk przez Urząd Miejski (2006 r.) nie zanotowano takiej liczby. 

Dotychczas rekordowy był rok 2011 kiedy liczba wejść do Trasy Podziemnej wynosiła 

137.341. 

O bardzo dobrych trendach w miejskiej turystyce świadczy także sytuacja na polu 

gospodarczym. Planowane są nowe duże obiekty turystyczne (dawny „Dom Turysty”). 
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Powstają także nowe obiekty gastronomiczne (Restauracja „Widnokrąg”, Bar „Krówka  

i połówka”, „2 Okna”).    

Niewątpliwie bardzo dobry sezon turystyczny był wynikiem doskonałej pogody, jednakże 

podejmowano działania które miały skierować ruch turystyczny właśnie do Sandomierza. 

Oprócz wielu wydarzeń które na stałe wpisało się w kalendarz imprez miejskich (m.in. 

„Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych”, „Czas Dobrego Sera”, „Jarmark Jagielloński  

i Festyn Rycerski” czy „Festiwal Młodego Wina”) organizowano nowe, które okazywały się 

strzałem w dziesiątkę. Takim wydarzeniem był m.in. Festiwal Czekolady, który przyczynił 

się do całkowitego opanowania Starego Miasta przez turystów. Ważnym dodatkowym 

eventem były obchody „10-lecia emisji serialu Ojciec Mateusz”, które przyciągnęły do 

Sandomierza fanów serialu z całej Polski.  

Oprócz organizacji wydarzeń i imprez miejskich, podejmowano wzmożone działania 

promocyjne, w tym szczególnie na portalach społecznościowych (Facebook  

i Instagram). Dzięki atrakcyjnym treściom tam umieszczanym (m.in. zdjęcia, filmy, 

zapowiedzi wydarzeń) na FB obserwuje nas ponad 23.000 osób, a na Instagramie  

w którym stawiamy pierwsze kroki ponad 1.900 osób. We współczesnym świecie nie ma 

lepszej metody dotarcia do potencjalnych turystów niż poprzez Internet, stąd nasilenie  

działań w tym obszarze.  

Niewątpliwie stałą i bardzo mocną promocją Sandomierza jest serial „Ojciec Mateusz”, 

którego kolejne odcinki wciąż przyciągają przed telewizory wielomilionową widownię. 

Dane liczbowe dotyczące sandomierskiej turystyki   

Ilość obiektów noclegowych w Sandomierzu na koniec 2018 - 89 

Ilość miejsc noclegowych w Sandomierzu na koniec 2018 ok. – 2.093 

Najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne w Sandomierzu w 2018: 

- Podziemna Trasa Turystyczna – 207.378 osób, 

- Brama Opatowska – 148.666 osób, 

- Muzeum Okręgowe – 51.264 osób, 

- Muzeum Diecezjalne – 26.324 osób. 

 

Wykaz najważniejszych działań promocyjnych zrealizowanych w 2018 roku 

1. Promocja miasta Sandomierza na portalach społecznościowych Facebook  

i Instagram (w tym płatna promocja linków i wydarzeń na FB). 

2. Organizacja cyklicznych wydarzeń promocyjnych: „100% Sandomierza za 50%, czyli 

weekend za pół ceny” (edycja jesienna.), „Sandomierskie śniadanie”, „Miło-mierz” 

„Mikołajki w Sandomierzu”. 

3. Wykonanie filmu promocyjnego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  

i miasta Sandomierza z użyciem ujęć lotniczych. 

4. Realizacja nowych zdjęć promocyjnych miasta Sandomierza (ujęcia lotnicze). 

5. Udział w targach turystycznych: ”24. Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie”  

w Katowicach (23-25.03.2018 r.). 

6. Wykonanie gadżetów promocyjnych miasta Sandomierza oraz druków reklamowych 

(m.in. plakaty, informatory, kalendarze, harmonogramy imprez miejskich).  

7. Druk billboardów reklamujących miejskie wydarzenia. 
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8. Realizacja wydarzenia promocyjnego „Kobieta w roli głównej” wraz  

z emisją reklam Sandomierza i samego wydarzenia w ogólnopolskich  

wydaniach „Gazety Wyborczej” oraz na portalach www.kielce.wyborcza.pl oraz 

www.wysokieobcasy.pl . 

9. Organizacja wydarzenia promocyjnego - „10-lecie serialu Ojciec Mateusz  

w Sandomierzu”. 

10. Organizacja wydarzenia promocyjnego - „Festiwal Czekolady”. 

11. Organizacja wydarzenia promocyjnego związanego z instalacją „kapsuły czasu”. 

12. Współorganizacja plebiscytów promocyjnych – „Hipokrates Świętokrzyski”, 

„Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu”. 

13. Promocja Sandomierza poprzez sport – działania promocyjne realizowane przez 

Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” oraz podczas 7 Grand Prix Polski Weteranów  

w Tenisie Stołowym. 

14. Zakup ramek do rejestracyjnych tablic samochodowych z reklamą Sandomierza 

(wskazane nośniki reklamowe są bezpłatnie dystrybuowane w Centrum Informacji 

Turystycznej). 

15. Zakup zdjęć i grafik promocyjnych z serwisu iStock. 

16. Reklama najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionalnej stacji 

radiowej Radio Leliwa. 

17. Wykorzystywanie platformy mailingowej „FreshMail”. 

18. Publikacja wkładek i artykułów promocyjnych w lokalnej prasie: „Tygodnik 

Nadwiślański, „Echo Dnia” oraz w czasopiśmie społeczno-kulturalnym 

„Sandomierzanin”. 

19.  Współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i I Liceum 

Ogólnokształcącego w Sandomierzu „Confraternitas Gostomianum” przy wydaniu 

kalendarza „Collegium Gostomianum” promującego Sandomierz.  

20. Przygotowanie relacji video z miejskich wydarzeń. 

21. Promocja Sandomierza przez serial „Ojciec Mateusz”.  

 

IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

1. Współpraca międzynarodowa:  

Miasto Sandomierz współpracuje, w oparciu o podpisane akty partnerstwa, z czterema 

zagranicznymi miastami (stan na koniec 2018 r.) Są to: 

 

- Emmendingen (Niemcy), zawarcie partnerstwa 16.09.1990 roku, 

- Newark-on-Trent (Wielka Brytania), zawarcie partnerstwa 01.04.2007 roku, 

- Ostróg (Ukraina), zawarcie partnerstwa 22.06.2008 roku, 

- Volterra (Włochy), zawarcie partnerstwa 14.04.2012 roku, (Volterra), 20.09.2012 roku 

(Sandomierz). 

 

W 2018 roku miały miejsce obchody odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Sandomierzem, 

a Ostrogiem. 

W ramach 10-lecia partnerstwa, w kwietniu w Sandomierzu przebywały: Anastazja Draczuk, 

pełniąca funkcję dyrektora Centrum Turystyczno – Informacyjnego w Ostrogu oraz Olga 

Lozjuk, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rady Miasta 
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Ostroga. Przedstawicielki partnerskiego miasta Ostroga na Ukrainie, poznawały Sandomierz                       

i wymieniały doświadczenia związane z turystyką i promocją miasta. 

Na Ukrainie uroczyste obchody rocznicowe odbyły się 30 czerwca 2018 roku na Zamku 

Książąt Ostrogskich. Podczas tego wydarzenia sandomierski magistrat reprezentował Marek 

Bronkowski, burmistrz Sandomierza. Główną uroczystość obchodów na Zamku Kniaziów 

Ostrogskich poprzedziły prezentacje filmowe przedstawiające sylwetki zaprzyjaźnionych 

miast. Następnie burmistrz Sandomierza oraz Alexander Fedorovich Shiker, burmistrz 

Ostroga złożyli swoje podpisy na odnowionym akcie partnerstwa zaprzyjaźnionych miast.  

W Sandomierzu obchody 10-lecia partnerstwa odbyły się 14 sierpnia 2018 r. W ramach 

uroczystości nastąpiło odnowienie aktu partnerstwa z miastem Ostróg, podpisanego 22 

czerwca 2008 roku. Podpis na tym wyjątkowym dokumencie, upamiętniającym 10 lat 

współpracy polsko - ukraińskiej złożył burmistrz Sandomierza oraz Alexandr Shyker 

burmistrz Ostroga. Z okazji tego jubileuszu gościliśmy w Sandomierzu przedstawicieli miasta 

partnerskiego Sandomierza – Emmendingen (Niemcy) i miasta partnerskiego Ostroga – 

Morawski Bieruń (Czechy). 

- Burmistrz Sandomierza uczestniczył w uroczystych obchodach 40. rocznicy partnerstwa 

Emmendingen (Niemcy) i Six-Fours-les-Plages (Francja), które odbyły się 12 maja 2018 roku  

w Emmendingen, mieście partnerskim Sandomierza.  Symbolicznym darem mieszkańców 

Six-Foursles-Plages dla Emmendingen była łódź rybacka pływająca po morzu śródziemnym.  

2. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 

- w ramach współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną przedstawiciele magistratu  

i Centrum Informacji Turystycznej brali udział w Targach Turystycznych „GLOBalnie” 23-25 

marca 2018 r. w Katowicach. Podczas imprezy w hali Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego zaprezentowano bogatą ofertę Sandomierza. Targi Turystyczne „GLOBalnie” 

to obowiązkowe wydarzenie dla osób, które uwielbiają podróże i planują wakacje, czy też 

krótsze weekendowe wyjazdy.  

 

X. Inne istotne działania burmistrza 

1. Najważniejsze wydarzenia zrealizowane z udziałem Burmistrza lub pod jego 

patronatem 

- W dniach 22-24 stycznia 2018 roku, z udziałem miasta Sandomierza, rozmawiano  

o kierunkach rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego, podczas wizyty 

ekonomicznej w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia), zorganizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli 

Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczyli m. in.: przedstawiciele Starostwa Powiatowego  

w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, Urzędu Miasta  

i Gminy Busko- Zdrój, Uzdrowiska Busko- Zdrój oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

-  4 lutego 2018 roku Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sandomierska" obchodził Jubileusz 20-

lecia. Zespół działa pod skrzydłami Sandomierskiego Centrum Kultury, jego opiekunem  

i choreografem jest Dariusz Bukowski, który tego wieczoru świętował 30-lecie pracy 

choreograficznej. Goście wydarzenia mieli okazje zobaczyć tańce kurpiowskie, suitę ślaską, 

polonezy,  Polkę, Mazura, Krakowiaka oraz wiele innych, a także wysłuchać najpiękniejszych 

polskich kolęd.  



Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018  

80 

 

- W Sandomierzu od piątku, 9 lutego do 23 lutego 2018 roku trwała akcja walentynkowa pn. 

"Miło-mierz". Przez dwa tygodnie sandomierskie instytucje kulturalne i sportowe oferowały 

szereg atrakcji. Kiermasz, zawody sportowe w parach, wystawy, warsztaty, miłosna poczta 

to tylko niektóre z atrakcji dwutygodniowej akcji „Miło-mierz”. 

- 24 lutego 2018 roku w Sandomierzu po raz pierwszy odbyła się Gala Orderu Rzeki Wisły.  

W Zamku Królewskim miała miejsce inauguracja wydarzenia oraz uroczyste wręczenie 

pierwszego Orderu Rzeki Wisły. 

- Uroczystości upamiętniające nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu odbyły się 18 marca 2018 roku w Sandomierzu. Na 

pamiątkę tego wydarzenia burmistrz dokonał odsłonięcia granitowej tablicy ku czci 

Marszałka, wmurowanej w budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Bulwarze im. 

M. J. Piłsudskiego w Sandomierzu. 

-  Spotkanie z Lidią Popiel, Lucyną Kirwil i Jerzym Bralczykiem, szereg warsztatów, nocny 

pokaz mody oraz wiele innych atrakcji czekało na Panie podczas akcji „Kobieta w roli 

głównej”, która odbyła się w Sandomierzu 26 maja 2018 roku. Wydarzenie zainaugurowało 

cykl spotkań pod patronatem „Wysokich Obcasów”, które odbędą się w polskich miastach. 

„Kobieta w roli głównej”. 

- Uroczysta sesja Rady Miasta Sandomierza, z okazji 200 lat diecezji sandomierskiej, odbyła 

się 15 czerwca 2018 roku w Zamku Królewskim w Sandomierzu,. Po odczytaniu treści 

uchwały przez Piotra Chojnackiego przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, dr hab. 

Tomisław Giergiel wygłosił wykład pt. "200 lat Diecezji Sandomierskiej". Zwieńczeniem 

uroczystości była wiązanka pieśni odegranych przez kwartet smyczkowy. 

- Fani „Ojca Mateusza” 23 czerwca 2018 roku świętowali w Sandomierzu jubileusz 10–lecia 

rozpoczęcia emisji serialu „Ojciec Mateusz” na antenie TVP 1. Tego dnia odbył się również  

I Zlot Fanów Ojca Mateusza. Wydarzenie rozpoczęła wycieczka rowerowa „Sandomierz  

z Ojcem Mateuszem”, w której wzięło udział 90 osób. Artur Żmijewski odtwórca głównej roli  

w serialu “Ojciec Mateusz”, burmistrz Sandomierza oraz inni serialowi bohaterzy wręczyli 

uczestnikom wycieczki nagrody – pamiątkowe monety, które zostały wybite specjalnie na 10-

lecie serialu. 

- „Sandomierz dwa brzegi – jedno miasto” – konferencja, która odbyła się 14 sierpnia 2018 

roku poświęcona była 80. rocznicy włączenia terenów położonych po prawej części Wisły  

w granice administracyjne Sandomierza. Podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja 

dotycząca aspektów zagospodarowania przestrzennego prawobrzeżnej części Sandomierza. 

Nagrodzono także dwóch najdłużej działających dla społeczności tej części miasta radnych.  

- 14 września 2018 roku na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu miały miejsce „Senioralia 

2018”, które zostały uroczyście otwarte przez burmistrza Sandomierza. Przekazał on 

symboliczny klucz do bram miasta na ręce Bożeny Łukaszek przedstawicielki 

Sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku. Wydarzenie upłynęło pod znakiem muzyki 

biesiadnej w wykonaniu zespołów „Heaven” oraz „Baciary”. 

-  W płycie rynku w obrębie Ratusza, 14 października 2018 roku, umieszczona została 

kapsuła czasu. Jest to pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm, w którym 

umieszczone zostały przedmioty dokumentujące bieżące wydarzenia w życiu miasta  

z przeznaczeniem do badań dla przyszłych pokoleń. Były to m.in.: różaniec należący do 

Papieża Franciszka przekazany J.E. Bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi, flaga z herbem miasta, 

bryłka szkła z Huty Szkła Okiennego Pilkington, butelka wina z Winnicy św. Jakuba, 
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kalendarz z 2018 roku, album z widokami, pocztówki, moneta wybita z okazji 10 lecia 

powstania serialu "Ojciec Mateusz" czy też publikacja pt. "Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

W kapsule umieszczono również informację burmistrza miasta, w której opisano bieżące 

sprawy miejskie takie jak: liczba mieszkańców, powierzchnia miasta, potencjał przemysłowy, 

działalność kulturalno-sportowa oraz zdjęcie wykonane z drona dokumentujące moment 

zakopywania kapsuły. 

- Wyjątkowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały miejsce   

w Sandomierzu w dniach 9-11 listopada 2018 roku Były one bezpośrednim nawiązaniem do 

3 – dniowych uroczystości zorganizowanych 100 lat temu w Sandomierzu w reakcji na tekst 

orędzia Rady Regencyjnej o proklamowaniu powstania niepodległego państwa polskiego. 

Szereg wydarzeń, odbywających się pod hasłem „Trzy dni dla Niepodległej” miał na celu 

zachęcenie mieszkańców miasta do wspólnego świętowania. 

- Świąteczne upominki, ozdoby choinkowe, aromatyczne przyprawy – to wszystko można 

było zobaczyć na stołach Mikołajkowego Kiermaszu Świątecznego, który w niedzielę,  

2 grudnia odbył się na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Wokół sandomierskiego 

Ratusza swoje stoły rozstawiło około 40 wystawców. Można było nabyć świąteczne produkty  

i upominki dla najbliższych, a także regionalne przysmaki. 

 Największe wydarzenia kulturalno-sportowe w Sandomierzu w 2018 roku:  

 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

2. Obchody dnia św. Patryka, 

3. 15. Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych, 

4. Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów, 

5. Truskawkowa Niedziela, 

6. Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski, 

7. „Dookoła Wody” Festiwal, 

8. XXVIII Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” 

9. Triathlon Ziemi Sandomierskiej, 

10. „Pożegnanie Wakacji”, 

11. „Witamina Jazz”. 

 

 
2.Sandomierska Rada Seniorów  

Sandomierska Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia seniorom 

wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia 

mieszkańców Sandomierza. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i 

postulatów poprawiających jakość życia sandomierskich seniorów. Poprzez umożliwienie jej 

wyrażenia swoich opinii dotyczących potrzeb środowiska osób starszych, wychodzenia z 

inicjatywą              i doradztwem zwraca uwagę na problemy tej grupy społecznej. 

Jednocześnie pozwala zaktywizować osoby starsze w działaniach na rzecz lokalnej 

społeczności,  a z drugiej strony umożliwia organom gminy korzystanie z bogatego 

doświadczenia życiowego i wiedzy osób starszych. 

Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. 

Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Posiedzenia Rady odbywają się  w 

zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Rada Seniorów spotyka 
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się w lokalu udostępnionym przez Urząd Miejski w Sandomierzu, pod adresem Mariacka 1, 

27 – 600 Sandomierz.                 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów. 

2. Opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw  

przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Burmistrza, 

3. Wspieranie aktywności ludzi starszych, 

4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

5. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, 

6. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów oraz budowanie ich autorytetu, 

7. Monitorowanie potrzeb seniorów w Gminie. 

Uchwała nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku             

w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu szczegółowo 

określa organizację, cel powołania oraz zasady działania Sandomierskiej Rady Seniorów. 

Oprócz Sandomierskiej Rady Seniorów w Sandomierzu aktywnie działa Klub Seniora 

oraz Uniwersytet III wieku, który liczy około 120 słuchaczy. 

Klub Seniora funkcjonuje pod skrzydłami Sandomierskiego Centrum Kultury, które posiada 

bogatą ofertę skierowaną do seniorów, są to m. in. zajęcia z podstaw informatyki, aerobiku, 

tańca. Seniorzy aktywnie uczestniczą w kulturalnych i sportowych wydarzeniach miasta.          

W dniu 14 września 2018 roku  na Rynku Starego Sandomierza odbyły się czwarte 

sandomierskie senioralna.  

 

3.Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-

doradczym Burmistrza Sandomierza. Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku         

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 688),  to 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb powoływania członków 

oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich; 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących współpracy Urzędu 

z organizacjami pozarządowymi; 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

5) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy; 

6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

7) promowanie dobrych praktyk współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi                       

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy, dwóch 

przedstawicieli organu wykonawczego gminy oraz co najmniej sześciu przedstawicieli 

organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Sandomierza. Radę 

stanowią: dwóch współprzewodniczących, sekretarz oraz członkowie. Rada swoje opinie, 

decyzje podejmuje w formie uchwały. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. 
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Uchwała Nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

szczegółowo określa tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest inicjatorem oraz 

współorganizatorem Festiwalu Organizacji Pożytku Publicznego. 16 czerwca 2018 roku 

odbyła się IV edycja festiwalu. Festiwal jest doskonałą okazją do zaprezentowania profilu 

działalności sandomierskich organizacji pozarządowych, których jest ponad 30 w naszym 

mieście. 

 

4.Przynależność Miasta Sandomierza do związków komunalnych 

1. Związek Miast Polskich – od 1992 roku. 

2 .Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki – od 1996 roku. 

3. Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - od 1998 roku. 

4. Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” – od 2000 roku. 

5. Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu – od 2000 roku. 

6. Stowarzyszenie Reaktywacji traktu Kraków – Lublin – Wilno – od 2006 roku. 

 

 

 


