
UCHWAŁA NR XVIII/227/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2019 rok. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019 poz.506 ze zm.) oraz § 71 ust. 1 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr 
X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz.Woj. Świętokrzyskiego z 2011 roku         Nr 249, 
poz. 2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2019 rok, 

stanowiące Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały: 

1. Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Praworządności. 

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

5. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

6. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

7. Komisja Polityki Mieszkaniowej. 

8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

9. Komisja Budżetu i Finansów. 

10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2019 ROK.  

 

  

W 2019 roku komisja odbyła pięć posiedzeń. 
W dniu 10 kwietnia 2019 r. dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego komisji, którym została            

Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek oraz zaopiniowano Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Sandomierz za 2018 rok . Część I. Dochody.   

Ponadto, odbyła się dyskusja na temat planu Gminy Dwikozy dotyczącego rezerwatu przyrody „Góry 

Pieprzowe”.  

W dniu 8 maja 2019 r.  zaopiniowano Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok. 

Część II. Wydatki. 

  Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 60/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach  z wykonania 

budżetu miasta Sandomierza za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego samorządu 

terytorialnego i objaśnieniami. 

Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok                     

i rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz – na 31.12.2018 rok.   

 W dniu 10 maja 2019 roku komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta 

Sandomierza za 2018 rok, a także skonstruowała  wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

miasta Sandomierza za 2018 rok.  
 W dniu 12 listopada 2019 roku został powołany Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w sprawie 

przeprowadzenia kontroli Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu    

w składzie, jak niżej : 

1. Kazimiera Bednarska 

2. Marek Strugała 

3. Sylwester Łatka. 

W dniu 20 listopada 2019 roku Zespół Kontrolny wyłoniony z członków Komisji Rewizyjnej  

przeprowadził kontrolę Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu .   

Protokół pokontrolny przekazała do Komisji Rewizyjnej w celu zapoznania z nim wszystkich członków      

ww. komisji.  

 

 
 

 

 Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/227/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PRAWORZADNOŚCI ZA 2019 ROK. 

 

Komisja Praworządności zwoływana była dziesięć razy. Obradowała na dziewięciu 

posiedzeniach, jedno posiedzenie nie odbyło się z powodu braku quorum. 

W 2019 rok przeanalizowano temat  bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 

Sandomierza. Przyjęto sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2018r. Z 

udziałem Komendanta Straży Miejskiej dokonano analizy pracy Straży Miejskiej, omówiono temat 

funkcjonowania monitoringu miejskiego. Komisja zapoznała się z zasadami wprowadzania zmian w 

organizacji ruchu na terenie Sandomierza w szczególności dotyczącej działalności przewozowej 

MELEXAMI.  

Komisja omówiła temat stanu zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami 

przy udziale Pana Andrzeja Nowińskiego- Inspektora Wieloosobowego Stanowiska ds. Obronnych, 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

Komisja opiniowała 15 projektów uchwał, m. in. dotyczące: 

 nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, 

 powołania doraźnej Komisji Statutowej, 

 nadania nazw ulicom oraz rondom w mieście Sandomierzu, 

 powołania zespołu, zasięgnięcia informacji od Komendy Wojewódzkiej Policji  w Kielcach, 

regulaminu głosowania oraz wyboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 

 powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych. 

 Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Komisja rozpatrywała i omawiała pisma skierowane do Komisji Praworządności oraz wypracowywała 

wnioski i zapytania, które skierowała do Burmistrza. 

 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/227/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ZA 2019 ROK. 

 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierz została powołana i działa na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 

1696, 1815.) oraz Statutu Gminy Miejskiej Sandomierz. 

Do zakresu działania komisji należą sprawy: 

1. Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie 

miasta. 

2. Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego. 

3.  Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. 

4.  Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych. 

5.  Kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

Komisja działa głównie w oparciu o roczny plan pracy na 2019r. przyjęty na posiedzeniu komisji w dniu 

28 stycznia 2019r., wymieniony poniżej: 

Lp. Treść Termin 

1.  
Sprawozdanie z pracy komisji za 2018r. 

Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2019r.  
styczeń 

2.  

Przedstawienie informacji o realizowanych, planowanych inwestycjach                  

i remontach w Sandomierskich Placówkach Oświatowych w roku 2019 

(kierownik wydziału Techniczno- Inwestycyjnego) 

Ocena stanu wdrożenia dzienniczków elektronicznych w sandomierskich 

szkołach (dyrektorzy szkół). 

Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2022r. z 

terenu Gminy Sandomierz (dyrektor Centrum Usług Wspólnych). 

luty 

3.  

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – współpraca z Chorągwią Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej i plany na przyszłość (Dyrektor Muzeum, Kasztelan Chorągwi) 

Sandomierskie Centrum Kultury - informacje na temat dziesięciolecia 

działalności (dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury) 

marzec 

4.  
Wyjazdowy przegląd realizacji projektu budowy Przedszkola Samorządowego   

Nr 6. 
maj 

5.  

Przegląd inwestycji realizowanych z wykorzystaniem Funduszy Europejskich, 

m.in. projekt „Akademia kompetencji kluczowych” (dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 1) 

czerwiec 

6.  
Stan obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich 

przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta „Błękitna Fala”  (dyrektor MOSiR) 
sierpień 

7.  

Wnioski o nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Wizyta w Biurze Wystaw Artystycznych. Oferta BWA dla mieszkańców 

Sandomierza. 

wrzesień 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/227/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.
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8.  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu w Gminie 

Sandomierz, w tym podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019. 

listopad 

9.  
Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019r. 

Opracowanie planu pracy na 2020r. grudzień 

10.  Opiniowanie projektu budżetu na 2020r. 

 

Prace ciągłe komisji: 

Opiniowanie projektów uchwał oraz pism skierowanych do Komisji w ramach 

kompetencji wynikającej ze Statutu Miasta Sandomierza. 

Wnioski stypendia sportowe i artystyczne. 

Udział członków komisji w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych 

Sandomierza. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

cały 2019r. 

Komisja na swoich posiedzeniach, poza tematami z planu pracy komisji na 2019r. zajmowała się 

następującymi sprawami, podejmując wnioski i wyrażając opinie: 

1. Opiniowanie projektu uchwały miasta na 2019 rok w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka 

w Sandomierzu  i nadania statutu (Wniosek Burmistrza Sandomierza). 

2.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do 

przygotowania/ i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 

potrzeby jednostek obsługiwanych (Wniosek Burmistrza Sandomierza). 

3. Omówienie zasad wynajmu pomieszczeń w szkołach i innych placówkach miejskich oraz stawek 

opłat za wynajem. 

4. Ocena stanu wdrożenia dzienniczków elektronicznych w sandomierskich szkołach,  

w tym: 

5. Praca świetlic szkolnych.  

6. Praca z rodzicami. 

7. Internet w szkole - dostosowanie stron www do obowiązujących standardów: 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. 

10. Przyjęcie informacji o postępie prac  - „Kompleksowy plan rozwoju przedszkoli i szkół  

w Gminie Sandomierz na lata 2019-2023”. 

11. Wskazanie delegata ze składu Komisji Nauki, Oświaty , Kultury i Sportu w celu aktualizacji 

Miejskiej Rady Sportu.  

12. 10-lecie działalności Sandomierskiego Centrum Kultury. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na   realizację w 2019 roku 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”.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 

przez  przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz.   

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/803/2018 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
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wymiaru godzin  zajęć nauczycieli niewymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku  Karta Nauczyciela oraz zasad  udzielania i rozmiaru  zniżek tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć dla nauczycieli  zajmujących stanowiska kierownicze  

w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  planu dofinansowania  form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019.  

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym 

Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. 

18. Opiniowanie projektu uchwały 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”. 

19. Omówienie planów rozwoju oddziału Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu. 

20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli  

i Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019 - 2023". 

22. Informacje Zarządu Klubu SKS „Wisła Sandomierz” nt. bieżącej działalności oraz planów na 

przyszłość. 

23. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum 

Okręgowego jako wspólnej instytucji kultury. 

24. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019.” 

25. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej w Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

26. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek 

obsługiwanych.  

27. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. 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. 

28. Opiniowanie projektu uchwały o przyjęciu stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec promowania 

w życiu publicznym oraz prób wprowadzenia w instytucjach i placówkach oświatowych na 

terenie Miasta Sandomierza ideologii „ LGBT+”. 

29. Omówienie spraw związanych z finansowaniem działalności miejskich klubów sportowych. 

30. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach: 

- 801 – Oświata i wychowanie, 
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- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

- 926 – Kultura fizyczna. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierz w dniu 12 czerwca 2019r. odbyła 
wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu 
Sandomierskiego. Tematem spotkania była: Dyskusja nad aktualną sytuacją finansową Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu oraz kierunkami dalszego rozwoju jednostki.  
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA  

ZA 2019 ROK 

W 2019 roku Komisja odbyła dziesięć posiedzeń. 
Komisja działała w ścisłej współpracy z jednostkami: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu 
Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu  
Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok  
w działach: 
 - 851 – Ochrona zdrowia, 

 - 852 – Pomoc społeczna, 

 - 855 – Rodzina 

Przeanalizowała i zaopiniowała szereg projektów uchwał z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia były to między innymi: 

 Programy: 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Sandomierz. 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  

w Sandomierzu na 2019 rok. 

„Programu Zdrowotnego szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz. 

Sprawozdania: 

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za rok 2018. 

 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. 

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok. 

z realizacji Gminnego Programu  Wspierania Rodziny za 2018  rok. 

z realizacji  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie za 2018 rok. 

z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 01.08.2018 roku do 

31.12.2018 roku. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  wieloletni program osłonowy„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 oraz projekt ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz. 

Komisja w całości zrealizowała plan pracy przyjęty na 2019 rok. 

 

 

      Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca komisji  

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/227/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w 2019r. 
 

 Komisja rozpoczęła pracę 07.12.2018 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki- 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza. W czasie obrad komisji wybrano na:  

• Przewodniczącego- Pana Andrzeja Majewskiego, 
• Wiceprzewodniczącego- Pana Jerzego Żyłę, 
• przedstawiciela komisji do pracy w Komisji Budżetu i Finansów- Pana Andrzeja Majewskiego. 

Komisja rozpoczęła pracę w składzie 14 radnych.  
 Na drugim posiedzeniu w dniu 17.12.2019r. komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Burmistrza 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. Wiele czasu komisja poświęciła na wnikliwą analizę i opiniowanie projektu budżetu miasta na 
2019 r. w działach: 
   - 600 – Transport i łączność, 
   - 710 – Działalność usługowa – cmentarze, 
   - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  
 W trakcie dyskusji padło wiele cennych uwag dotyczących takich zagadnień jak: 

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
• programy „Rewitalizacji” i „Endogeniczności”. 

Komisja nie wniosła zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na 2019r. i taką opinię przekazała do 
Komisji Budżetu i Finansów. 

W 2019 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług oraz po 
jednym wspólnym z Komisją Budżetu i Finansów, a także z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Komisja pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy dostosowując tematykę         
i terminy spotkań do aktualnych potrzeb. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: 

• radni wchodzący w skład komisji, 
• radni nie będący członkami komisji, 
• Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
• Mieszkańcy Sandomierza.: Pani Z. W.*, Pan Z. P.*, Pan Z. P.* i Pani Z. M.*.  

Szczegółowych informacji i dodatkowych wyjaśnień w zależności od tematu udzielali pracownicy Urzędu 
Miasta i przedstawiciele zainteresowanych instytucji w osobach: 

• Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, 
• Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
• Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 
• Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza, 
• Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
• Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, 
• Pan Andrzej Żuber – Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym, 
• Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, 
• Pani Andżelika Kędzierska – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego, 
• Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego, 
• Pan Tomasz Piórkowski– Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego, 
• Pan Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (czyt.: PGKiM)    

w Sandomierzu wraz z przedstawicielami jednostki w osobach: Pani Anny Piątek, Pani Anny Sękul,   
Pana Piotra Kołodzieja, Pana Zbigniewa Lipko, Pana Krzysztofa Kondka i Pana Tomasza Przyłuckiego. 
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• Pan Janusz Stasiak – Kierownik Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego (czyt.: 
TMSZB) w Sandomierzu wraz z Panią Ewą Gleń – Kierownikiem Placu Targowego, 

• Pan Grzegorz Kwiatkowski- Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (czyt.: PEC) w Sandomierzu 
wraz z przedstawicielami jednostki w osobie Pani Tamara Lipiec – Brzezińskiej 

Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług na bieżąco opiniowała projekty uchwał w zakresie działania 
komisji i wnikliwie rozpatrywała pisma skierowane do komisji.  
 Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z działalnością 
przedsiębiorstw, zakładów i spółek podległych Burmistrzowi Sandomierza oraz działalności firm na terenie 
miasta np.: 
• Informacja o funkcjonowaniu i planach rozwoju komunikacji miejskiej w Sandomierzu. 
• Informacja o funkcjonowaniu Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej. 
• Rozwój sieci wodno – kanalizacyjnych na przestrzeni ostatnich 10 – ciu lat oraz plany na przyszłość. 
• Informacji o selektywnej zbiórce śmieci i gospodarowaniu odpadami. 
• Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
• Współpraca z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
• Informacja o pracach związanych z wymianą taboru komunikacji miejskiej. 
• Przyjęcie informacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w Sandomierzu o prowadzonej 

działalności i analiza stawek opłat za usługi cieplne, 
• Wynajem pomieszczeń handlowych w Pawilonie Handlowym przy placu 3 – go Maja.  
• Informacja o problemach montażu sieci światłowodowej szybkiego Internetu. 
Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług zgłosiła m. in. następujące wnioski: 

✔ wniosek o wyłączenie parkingu na ulicy Przemysłowej z pasa drogowego i pobieranie opłaty w 
sobotę i niedzielę. 

✔ Podział miasta na płatne strefy parkowania. 
✔ Podwyższenie opłat za bilety na przejazdy jednorazowe z 2zł na 3 zł. 
✔ Wniosek o pozostawienie rocznego abonamentu mieszkańca w wysokości 24zł. 
✔ Wniosek o rozpatrzenie możliwości zapewnienia i dostarczenia wody z ujęć alternatywnych dla 

mieszkańców Sandomierza. 
✔ Wniosek o inwentaryzację ogólnodostępnych studni poboru wody na terenie Sandomierza przez 

Straż Miejską. 
W dniu 03.12.2019r. odbyło się posiedzenie, na którym dokonano analizy projektu budżetu na 2020r.      
w zakresie działania komisji: 

• 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, 
• 600 – Transport i łączność, 
• 710 – Działalność usługowa – cmentarze, 
• 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2020 rok został zaopiniowany 
pozytywnie. Komisja zakończyła pracę w 2019 r., w 12- osobowym składzie.  

 
 
         Opracował: 
         Andrzej Majewski 
          
 
         Przewodniczący Komisji 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j. t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1).                                        
Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek, Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
 

Id: 77683574-408D-4CD3-B7B2-84DE8481431E. Uchwalony Strona 2



 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA            

I ROLNICTWA ZA 2019 ROK. 

 

 W 2019 roku komisja odbyła dwanaście posiedzeń, z czego jedno odbyło się wspólnie z Komisją 
Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług. 
W posiedzeniach komisji brali udział pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Sandomierza lub 
spółek miejskich merytorycznie zainteresowanych tematyką posiedzeń. 
Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał związane z nabyciem, sprzedażą lub 
wydzierżawieniem nieruchomości gruntowych.  
Opiniowała również szereg istotnych uchwał dotyczących m.in. : 
             -  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr. 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Sandomierza, 
             -  uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 
„Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie Sandomierza, 
             -  uzgodnienia przeprowadzenia prac porządkowo – pielęgnacyjnych w Wąwozie Świętej Królowej 
Jadwigi w Sandomierzu, 
             -  odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji programu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. 
W ramach rocznego planu pracy komisji dokonano analizy oraz uzyskano informację na temat: 
-  prowadzonych w Sandomierzu kampaniach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony  środowiska, 
-  zagospodarowania terenów zielonych, 
-  gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach współpracy z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza 
Koprzywianki. 
 Komisja przyjęła „Raport o stanie Gminy za 2018 rok” i podjęła  szereg tematów związanych                
z wnioskami mieszkańców. 
W sprawie dotyczącej ewentualnej budowy wielkopowierzchniowego budynku handlowo-usługowego przy 
ulicy Ożarowskiej odbyło się specjalne posiedzenie komisji.  Udział w nim wzięli naczelnicy odpowiednich 
wydziałów, właściciel działki , mieszkańcy oraz radni miejscy. 
  Na posiedzeniach poświęcono wiele uwagi na rozpatrzenie spraw skierowanych do komisji, która  na 
bieżąco przekazywała swoje wnioski i opinie w zakresie swojej działalności Burmistrzowi oraz Radzie Miasta 
do dalszej analizy celem usprawnienia bieżącego funkcjonowania miasta. 
 
 
 

 
Tomasz Malinowski -Przewodniczący Komisji  

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Mieszkaniowej za 2019 rok. 

Komisja Polityki Mieszkaniowej obradowała na 17 posiedzeniach i pracowała zgodnie              
z opracowanym planem pracy. Komisja rozpoczęła swoją działalność na I posiedzeniu                               
w dniu 7 grudnia 2018r. zwołanym na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, na 
którym wybrała przewodniczącego Komisji i zastępcę przewodniczącego oraz przedstawiciela do 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.  

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 12grudnia 2018r. Komisja  przeanalizowała i zaopiniowała 
Projekt Budżetu Miasta na 2019 r. w dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa oraz przyjęła propozycje 
do planu pracy komisji na 2019r.  

Na następnych posiedzeniach członkowie Komisji skupili swoje prace na analizowaniu               
i opiniowaniu wniosków mieszkańców o przydział mieszkań komunalnych, socjalnych oraz 
przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych.  

W ciągu roku komisja rozpatrzyła 77 spraw zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez 
pracowników - Wydziału Nadzoru Komunalnego a po zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miasta -  
przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W posiedzeniach Komisji  uczestniczyli   
( na zaproszenie)  pracownicy Wydziału Techniczno –Inwestycyjnego , Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Sandomierza.   

Na jednym z posiedzeń Komisja analizowała zestawienie zaległości czynszowych dla lokali 
mieszkalnych  i użytkowych , które na wniosek Komisji przedłożył pracownik Wydziału Finansowego. 
Członkowie Komisji na spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego wysłuchali 
informacji  i wyjaśnień  dotyczących projektu budowy  budynku z lokalami tymczasowymi.  

Komisja analizowała także informację uzyskaną z Wydziału Finansowego, która dotyczyła 
zadłużenia czynszowego lokali w budynkach mieszkalnych i użytkowych na Starym  Mieście wg stanu 
na dzień 31.12.2018r. i 31.12.2017r. w rozbiciu na poszczególne budynki.  

Tematyką obrad Komisji, była także analiza Uchwały nr XXV/276/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26maja 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021, a także analiza zasad 
najmu lokali z zasobu komunalnego. Przedmiotem obrad Komisji były też aktualne  stawki czynszu  za 
lokale komunalne i socjalne,  a także remonty budynków i ich stan techniczny- informacji na ten 
temat udzieliły Panie- Teresa Pietryka i Edyta Sobieraj- pracownice Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. Po otrzymaniu  informacji dotyczącej ściągalności zadłużenia czynszowego lokali 
komunalnych za I kwartał 2019r. przedstawionego przez pracownika Wydziału Finansowego , a także 
zadłużeniu najemców lokali komunalnych i socjalnych – z tytułu dostawy wody i odprowadzania 
ścieków ( pismo od PGKiM).  Komisja -  po dyskusji – zawnioskowała o niezwłoczne rozpoczęcie 
budowy mieszkań tymczasowych dla osób po eksmisjach. Tematem spotkań Komisji było też 
zadłużenie lokali komunalnych z tytułu dostarczanych mediów – wyjaśnień  na ten temat udzieliła 
główna księgowa – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – p. Tamara Lipiec- Brzezińska.  

Komisja wnioskowała w następujących sprawach do Burmistrza Miasta: 
 1)Przeanalizowania możliwości przystąpienia do budowy budynku z lokalami  tymczasowymi, 
2)Przeanalizowania możliwości windykacji długów z tytułu zaległości czynszowych oraz zaległości       
w zakresie dostarczanych mediów firmie komercyjnej specjalizującej się w tej działalności,  
3)Zabezpieczenia w budżecie Gminy na rok 2020 środków na rozpoczęcie budowy budynku z lokalami 
tymczasowymi,  
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4)Sporządzenia wykazu niezamieszkałych mieszkań komunalnych i socjalnych z uwzględnieniem lokali 
wymagających przeprowadzenia remontu,  
5) Ponowny wniosek o niezwłoczne rozpoczęcie budowy budynku z lokalami tymczasowymi, bo 
dalsza zwłoka spowoduje wygaśnięcie posiadanego przez Gminę pozwolenia na budowę ,  

do Komendanta Straży Miejskiej  
 1) o częstsze patrole  ul. T. Króla i ul. Trześniowskiej, 

  do Prezesa PGKiM  1) Przedłożenie informacji o zadłużeniu najemców lokali socjalnych                      
i komunalnych z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

do Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
1) Przedłożenie informacji o zadłużeniu lokali komunalnych z tytułu dostarczanych mediów. 

Realizując opracowany plan pracy  Komisja przeanalizowała i  zaopiniowała także Projekt 

Budżetu Miasta na 2020r.w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz przyjęła propozycje do Planu 

pracy Komisji Polityki Mieszkaniowej na 2020r. tym samym w całości realizując  Plan pracy przyjęty na 

2019 rok. 

 

Ewa Gracz -  Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej 
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Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  w 2019 roku. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta w 2019 roku odbyła dziesięć 

posiedzeń, w tym dwa wspólne z Komisją Budżetu i Finansów i realizowała plan pracy zatwierdzony 

przez Radę Miasta Sandomierza. 

Zgodnie z zakresem działania komisja opiniowała m.in. takie zagadnienia jak: 

- desygnowanie delegata Gminy Sandomierz -Pana Marcina Marca do Związku Miast Nadwiślańskich,  

- przystąpienie do LOT „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” , 

- wycofanie terenu „Gęsiej Wólki” z SSE „Starachowice” S.A. , 

- sprawozdanie za lata 2016-2018 z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-

2025”, 

- projekty zgłoszone w ramach „Budżetu Obywatelskiego”, 

- rezygnację z programu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie 

potencjałów endogenicznych 2018-2023”, 

- projekt budżetu 2020 rok. 

Analizowała i zapoznawała się z takimi tematami jak: 

- plan zagospodarowania bulwaru nad Wisłą, 

- plany związane z  promocją miasta, 

- przygotowanie obiektów PTT i Bramy Opatowskiej do sezonu turystycznego, 

- przygotowanie do sezonu SCK, MO, MOSiR, 

- programy inwestycyjne: „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturoweo i rozwoju – na 

lata 2016-2023” oraz „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie 

potencjałów endogenicznych 2016-2023”, 

- współpracę z miastami partnerskim – Emmendingen, Ostróg, Newrk-on-Trent i Volterra, 

 - platformę do zarządzania budżetem obywatelskim, 

- podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2019. 

W trakcie posiedzeń komisja na bieżąco formułowała i przekazywała Burmistrzowi 

Sandomierza swoje wnioski i propozycje w sprawach takich jak: 

- zorganizowanie otwartego konkursu na fotografię Sandomierza, 

- zorganizowanie mobilnego punktu informacji turystycznej, 

- aplikowania o środki zewnętrzne na tzw. udziały własne inwestycji realizowanych przez Gminę 

Sandomierz, 

- stworzenia listy największych przedsiębiorstw w mieście, 

- spotkania z członkami Stowarzyszenia Kupców Sandomierskich w sprawie zagospodarowania 

obiektu przy pl. 3 Maja, 

- informacji nt. kluczowej inwestycji komunikacyjnej dla miasta tj. budowy nowego mostu oraz 

Lwowskiej „Bis”. 

Realizując plan pracy w roku 2019 komisja współpracowała z wydziałami merytorycznym Urzędu 

Miejskiego: 

- Wydział Finansowy, 
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- Wydział Nadzoru Komunalnego, 

- Wydział Urbanistyki i Architektury, 

- Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 

- Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 

oraz z jednostkami miejskimi: 

- Sandomierskie Centrum Kultury, 

- Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki, 

- Muzeum Okręgowe. 

W posiedzeniach komisji licznie brali także udział mieszkańcy miasta. 

 

 

Janusz Poński - Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 2019 ROK. 

Komisja Budżetu i Finansów działa w 10-cio osobowym składzie.  
W 2019 roku odbyła 17 posiedzeń. 
Zakres działania komisji wyznaczony w § 1 Załącznika Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza 
(uchwalonego uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza z późn. zm.) obejmuje  prace związane ze 
współtworzeniem budżetu miasta i opiniowaniem zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego 
oraz formułowanie ocen półrocznych realizacji przyjętego budżetu. Ponadto, analizuje propozycje 
wprowadzenia lub zmiany wysokości stawek w podatkach i opłatach lokalnych. 
W roku 2019 komisja odbyła między innymi posiedzenia: 
- w dniu 8 stycznia 2019 r. zapoznała się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2019 rok oraz: 
- zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok z przyjętymi 
poprawkami, 
- zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2019-2038 z przyjętymi poprawkami, 
- opracowała treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2019 rok i przekazała ją do 
Burmistrza Sandomierza. 
Komisja odbyła posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług,  
na którym opiniowała między innymi projekty uchwał związane ze sprzedażą nieruchomości oraz 
stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał w przedmiocie dzierżawy terenu „Gęsiej Wólki” pod 
działalność przemysłową  
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz  
od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg 
powiatowych położonych  na   terenie administracyjnym Gminy Sandomierz. 
Zawnioskowała do Burmistrza o sukcesywne zabezpieczanie środków w celu utrzymania  
w dobrym stanie technicznym miejskich obiektów, w tym stadionu sportowego. Odkładanie  
w czasie tych prac niepotrzebnie generuje koszty i może być odebrane przez społeczeństwo jako brak 
dbałości o własność miasta. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiocie odstąpienia Gminy Sandomierz od 
ubiegania się o włączenie terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. 
Przeanalizowała projekty zgłoszone na 2020 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji omówiła plany inwestycyjne 
związane z realizacją Programu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych”.  Komisja złożyła wniosek do Burmistrza  
o odstąpienie od realizacji tego programu ze względu na rosnące koszty wkładu własnego  
w realizację planowanych inwestycji. 

Zgodnie z § 4 ust. 5 i 6  Uchwały Nr LXIII/812/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
22 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz, 
w dniu 10 grudnia 2019 r. Komisja przedłożyła Burmistrzowi Sandomierza opinię zbiorczą o projekcie 
budżetu miasta na 2020 rok. 

     
Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/227/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.

Id: 77683574-408D-4CD3-B7B2-84DE8481431E. Uchwalony Strona 1



1 
 

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

Rada Gminy rozpatruje skargi na działania burmistrza i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołana została 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  Zasady pracy oraz tryb jej działania określa statut Miasta 
Sandomierza, zgodnie z którym przewodniczącego komisji wybiera Rada Miasta. 

Członkowie komisji : 
1. Renata Kraska - przewodnicząca  
2. Sylwester Łatka – zastępca przewodniczącego 
3. Agnieszka Frańczak -  Szczepanek – członek 
4. Kazimiera Bednarska – członek 
5. Janusz Poński – członek 
Komisja w 2019 roku odbyła 14 posiedzeń, podczas których analizowano i opiniowano skargi, 

wnioski i petycje, wynikiem czego przedkładane zostały Radzie Miasta  opinie i rekomendacje do 
dalszego procedowania. 
Tematyka poszczególnych posiedzeń przedstawia się następująco: 

1. Posiedzenie dnia 21 stycznia 2019 r.  

 Rozpatrzenie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział 
Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.780.314.2018 w sprawie pisma Pani Z. W.*  dot.  skargi na 
cyt. „władze Gminy Sandomierz w sprawie łamania zasad obowiązujących w statusie miasta 
„Pomnika Historii” nadanego miastu przez Prezydenta RP w grudniu roku 2017. 

 Rozpatrzenie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.1411.2.2019 w sprawie skargi 
Pana P.L.* dot.  wyznaczenia i oznakowania miejsca parkingowego dla osoby 
niepełnosprawnej. 

2.  Posiedzenie dnia 6 marca 2019 r.  

 Rozpatrzenie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak:  
PNK.III.160.4.2019 z dnia 25-02-2019 r. dot. możliwego naruszenia przez radnego Andrzeja 
Bolewskiego  art. 24f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

3. Posiedzenie dnia 13 marca 2019 r.  

 Analiza materiałów  w sprawie zarzutów zawartych w anonimie przekazany przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego pismem znak:  PNK.III.160.4.2019 z dnia 25-02-2019 r. Opracowanie               
i przyjęcie stanowiska komisji w sprawie możliwego naruszenia przez radnego Andrzeja 
Bolewskiego  art. 24f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

4. Posiedzenie dnia  30 maja 2019 r.  

 Rozpatrzenie pisma Pani  R. P-K.* z dnia 06.05.2019 r. złożonego do Przewodniczącego Rady 
Miasta dot. „Opatowskiej 3” w Sandomierzu. 

5.  Posiedzenie  dnia 28 czerwca 2019 r.  

 Rozpatrzenie pisma z dnia 11.06.2019 r. Pana K.B.* i Pani I. W.- B.* w sprawie skargi                
o nie udzieleniu  w terminie odpowiedzi przez  Burmistrza Sandomierza . 

 Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2019r. znak: 
PNK.III.160.4.2019 do Rady Miasta Sandomierza w sprawie Uchwały Nr VI/83/2019 z dnia 27 
marca 2019 r. w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego, Andrzeja Bolewskiego.  

6. Posiedzenie  dnia 31 lipca 2019 r.  
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 Rozpatrzenie skargi z dnia 19.07.2019 r. Pana G. G.* - mieszkańca Sandomierza na Burmistrza 
Miasta Sandomierza w sprawie „niezgodnego z przepisami użytkowania instalacji oświetlenia 
ulicznego należącego do Gminy Sandomierz oraz niezapewnienie bezpieczeństwa dla osób 
postronnych.” 

7. Posiedzenie dnia 29 sierpnia 2019 r.  

 Rozpatrzenie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.1410.17.2019 z dnia 23 sierpnia 
2019 r. w przedmiocie wyrażenia stanowiska co do zarzutów podniesionych  w skardze     
Pana G. G*. 

8.  Posiedzenie dnia 30 września 2019 r.  

 Rozpatrzenie skargi Pana G. G.* na Burmistrza Sandomierza z dnia 15 września 2019 r.            
w przedmiocie nieprawidłowego, z istotnym naruszeniem prawa załatwienia wniosku              
o dalsze wyłączenie z produkcji rolnej działek gminnych 24/1, 24/2 , obręb Mokoszyn.    

 Rozpatrzenie pisma Pana G. G.* z dnia 22 września 2019 r. stanowiącego „dodatkowe 
stanowisko” w sprawie skargi dotyczącej „niezgodnego  z przepisami użytkowania instalacji 
oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Sandomierz oraz niezapewnienie bezpieczeństwa 
dla osób postronnych”.     

9. Posiedzenie dnia 21 października 2019 r.  

 Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.1410.17.2019  z dnia 15 
października 2019 r. dotyczącego skargi Pana G. G.* na sposób załatwienia ponownie 
złożonej skargi na Burmistrza Sandomierza. 

  Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.1410.22.2019  z dnia 15 
października 2019 r. dotyczącego skargi Pana G. G.* na sposób poinformowania skarżącego      
o nowym terminie załatwienia skargi.    

  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  (dotyczącej skargi             
Pana G. G.* na sposób załatwienia ponownie złożonej skargi na Burmistrza Sandomierza). 

  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dotyczącej skargi              
Pana G. G.* na sposób poinformowania skarżącego o nowym terminie załatwienia skargi). 

10. Posiedzenie dnia 30 października 2019 r.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dot. skargi Pana G. G.* 
11. Posiedzenie dnia 6 listopada 2019 r.  

  Rozpatrzenie skargi Pana G.* na Burmistrza Sandomierza z dnia 22 października 2019 r. 
dot. inwestycji drogowej „Remont odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowej                
i tłuczniowej w Sandomierzu”. 

12. Posiedzenie dnia 11 grudnia 2019 r.  

 Rozpatrzenie skargi Pana P.* na działania Dyrektora Muzeum Okręgowego    w Sandomierzu.   
 

 

Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji  

Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j. t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1).                  

Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek, Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 75 Statutu Miasta Sandomierza przewodniczący komisji stałych złożyli Radzie Miasta

Sandomierza sprawozdania z działalności za 2019 rok. Niniejszą uchwałą Rada Miasta przyjmuje treść

sprawozdań.

Id: 77683574-408D-4CD3-B7B2-84DE8481431E. Uchwalony Strona 1




