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Protokół Nr  6 
z VI sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 27  marca 2019 roku –  Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 12.00 
Godz. zakończenia  sesji – 15.48 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył VI sesję Rady Miasta Sandomierza, powitał wszystkich 
przybyłych, w tym: 
- Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza,  
- Pana Pawła Niedźwiedzia - Zastępcę Burmistrza Sandomierza,  
- Panią Anetę Przyłucką – Sekretarza Miasta  
- Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta, 
- naczelników, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, media, radnych.  
Powiedział: 
-„Szanowni Państwo, wszystkie podejmowane dzisiaj decyzje będą prawomocne.  
Zanim jednak przejdziemy do porządku obrad, prosimy na środek sali Pana Grzegorza 
Świtalskiego i Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta.”  
Pan Marcin Marzec :  
-„ Szanowni Państwo, pozwolę sobie przeczytać list z podziękowaniami dla Pana Grzegorza 
Świtalskiego:  
„Serdecznie gratulujemy zdobycia zaszczytnej nagrody „Przyjaznego Brzegu”, która świadczy 

o dużym znaczeniu podejmowanych przez Pana inicjatyw na rzecz popularyzacji tradycji 

wiślanych oraz nowych, innowacyjnych przedsięwzięć z nimi związanych. Podczas 

jubileuszowego XV plebiscytu było znaczącą promocją dla Sandomierza, w którym dzięki 

Pańskiej działalności mają miejsce ciekawe tematycznie wydarzenia. Niezwykle ważne jest 

dla nas to, że istnieje grupa osób, które podejmują temat rzeki Wisły jako naturalnej  

i występującej w granicach miasta atrakcji. Pańskie pomysły i zaangażowanie pokazują, że 

wokół jednego zagadnienia można działać bardzo  wszechstronnie. Nagroda, której jest Pan 

laureatem wskazuje przede wszystkim na fakt, że Pańskie działania znajdują uznanie  

u szerokiej rzeszy osób. W tym gronie są ambitni specjaliści i autorzy inicjatyw poznawczych.  

W sposób szczególny dziękujemy za dedykowanie nagrody Sandomierzowi, jest to dla nas 

wielki zaszczyt. Na czas przyszłych działań proszę przyjąć najlepsze życzenia niekończących 

się inspiracji z Wisłą w roli głównej, realizacji wszelkich marzeń,  realizowanych z rozmachem 

przedsięwzięć oraz przede wszystkim satysfakcji i zwykłej, ludzkiej radości z pracy na rzecz 

promowania ciekawego, wiślanego tematu związanego z Sandomierzem. Dziękujemy, Panie 

Grzegorzu i gratulujemy”. 

Pan Grzegorz Świtalski:  
-„ Dziękuję bardzo, Panie burmistrzu. Chciałbym również podziękować Sandomierzowi, 
Radzie Miasta za to, że ma w swoim gronie przynajmniej dwóch fanów wiślanych przygód. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że dla rozwoju Wisły jest to niezwykle ważne.  
Szanowna Rado, Panie burmistrzu, wszyscy zgromadzeni proszę zwrócić uwagę na to, że 
mamy pięknie zorganizowany rynek, oczywiście wymagający ciągle dalszych starań, tak jak  
rzeka Wisła, która jest ciągle nieuchwytna. Chciałbym zaprosić na spotkanie, do rozmów 
w zakresie rozwoju Wisły. Zaprosić do dyskusji na temat jak powinniśmy się rozwijać, żeby 
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Sandomierz stał się jeszcze bardziej wartościowym, jeszcze bardziej ciekawszym miejscem 
turystycznym i rekreacyjnym dla mieszkańców. 
Dziękuję jeszcze raz. Życzę po flisacku, a jestem nim od 2016 roku wszystkim dobrej wody!”  
Pan Z.P.*) - Mieszkaniec Sandomierza:  
-„ Niech Pan powie coś na temat tej nagrody. Co to jest za nagroda?” 
Pan Grzegorz Świtalski: 
-„ Nagroda „Przyjaznego Brzegu” jest przyznawana przez Polski Związek Żeglarski, 
Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Otrzymałem ją za  
całokształt. Przez ponad dwadzieścia lat zajmuję się promocją rzeki Wisły, folklorem, tradycją 
modniarstwa. Sandomierski zespół, który prowadzę od początku, obejmuje tematykę 
flisacką.” 
 Pan Marcin Marzec:  
-„Chciałbym przekazać Państwu dwie rzeczy:  
- pierwsza, żebyśmy myśleli o naszej rzece, o Wiśle, jak o tej, która przyczyniła się w sposób 
znaczący, do tego, jak Sandomierz teraz wygląda. To dzięki handlowi, dzięki kupcom  
w średniowieczu rozwijało się miasto. Tu mamy spichlerz. Znaczenie Sandomierza, wygląd 
miasta taki, jaki mamy w tej chwili, zawdzięczamy na pewno położeniu nad Wisłą . 
- druga rzecz, to istnienie dokumentu, który zabrania flisakom wstępu do miasta.” 
Pan Grzegorz Świtalski dodał: 
-„ Tak, jest coś takiego. Proponuję, aby znieść ten zakaz wprowadzony przez rajców 
miejskich. Do miasta mogli wchodzić flisacy mianowani czyli ci, którzy otrzymali pierwsze 
przywileje nadane przez Władysława Łokietka.”  
(cześć uroczysta została zakończona) 
 
Ad.2 
Przyjęcie porządku obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił radnych o zalogowanie się do urządzeń elektronicznych. 
Zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad?  
Pan Marcin Marzec poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:  
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok w której zwiększa się wydatki na dwa 
zadania: „Budowa budynku handlowego dla kupców” i „Modernizacja Placu 3-go Maja”. Po 
przetargach okazało się że zabezpieczone na ten cel środki są niewystarczające. „Stanęliśmy 
przed dylematem, czy unieważniać kolejny już przetarg, czy próbować przystąpić za zgodą 
Państwa do realizacji tych inwestycji” 
- w sprawie przyjęcia drugiej Aktualizacji Programu Rewitalizacji miasta Sandomierza na 
lata 2018-2023. Wyjaśnił, że wprowadza się inwestycje naszego, powiatowego szpitala po to, 
by mógł on skorzystać z dotacji zewnętrznych na korzystniejszych warunkach.   
- projekt zmieniający uchwałę nr V/50/2019 Rady Miasta 27 lutego 2019 roku w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który 
doprecyzuje pewne zapisy. 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że wygasł mandat Pana Marka Bronkowskiego jako 
przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. Przygotowano projekt 
uchwały w tej sprawie ze wskazaniem przedstawiciela miasta - Pana Marcina Marca.   
Złożył wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. 
Przedstawił punkty w porządku obrad, w których nastąpiła zmiana wersji dokumentów: 
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1. Zmiana w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza – II 
wersja.  
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu 
Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg 
powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Sandomierz – II wersja.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2019-2038- II wersja. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej 
składu osobowego - II wersja. 
Pan Wojciech Czerwiec:  
Stwierdził że wszyscy radni są zalogowani, obecnych jest 20 radnych. 
Poprosił o przegłosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok”.  
Zapytał, kto jest za, przeciw, kto się wstrzymał? 
Głosowano - 20 „za”  , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok został wprowadzony do 
porządku obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji 
Sandomierskiej. proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie. 
Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej został wprowadzony do porządku obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016-2023”. Kto jest za, przeciw, kto się wstrzymał?  
Głosowano – 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016-2023 został wprowadzony do porządku obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.” 
Kto jest za, przeciw, kto się wstrzymał? 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się” 
(Trzy osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.) 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi został wprowadzony do porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował następujące zmiany w projekcie porządku obrad:  
w punkcie 12 porządku obrad wprowadzić : 
 „Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok”. 
a w punkcie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aż do punktu 29 obniżenie o jedną numerację.  
w  punkcie 31 wprowadzić : 
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„ Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Sandomierz do Rady 
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.”  
w punkcie 32 wprowadzić : 
„Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.”  
w punkcie 33 wprowadzić:  
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji programu rewitalizacji miasta 
Sandomierza na lata 2018-2023”. 
w punkcie 34 wprowadzić : 
„Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach przewidywanych  
w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski”. 
 w punkcie 35 wprowadzić : 
„Zamknięcie obrad.” 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przegłosowanie uzupełnionego porządku obrad VI sesji 
Rady Miasta Sandomierza: 
 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie  protokołu z IV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
4.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium  
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza. II wersja 
6.Podjęcie uchwały w sprawie  przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu 
Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg 
powiatowych położonych  na  terenie administracyjnym Gminy Sandomierz.  II wersja 
7.Podjęcie 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”.  
8.Podjęcie uchwały w sprawie  emisji obligacji komunalnych. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - CUW  
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2019-2038. II wersja 
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu.  
16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
17.Podjęcie uchwały 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 2019 – 2022.  
18.Podjęcie uchwały w sprawie piątej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki  
 niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza. 
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2019.  
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20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 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. 
22.Podjęcie 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. 
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok. 
24.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu    
Wspierania Rodziny za 2018  rok. 
25.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu   
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.  
26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie  
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 
– 2023. 
27.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia  
Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 01.08.2018 roku do 31.12.2018 roku.  
28.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy 
Środowiskowej za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego. 
30.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej 
składu osobowego. 
31.Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
 Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
32.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
33.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016-2023”. 
34.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 
35.Zamknięcie obrad. 
 
Głosowano -  20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział:  -„Wszyscy Państwo mają nowy 
porządek obrad i materiały dotyczące nowych punktów.”  
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że protokół był do wglądu w biurze Rady Miasta i nie 
wniesiono uwag. Poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu. 
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Głosowano:  -  20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Protokół został przyjęty. 
Ad. 4  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza – odczytał komunikaty dotyczące bieżących 
spraw miasta. 
 

1. Burmistrz Sandomierza przekazał Radzie Miasta Sandomierza zgodnie z § 9 uchwały 
Nr XLIII/435/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc de minimis, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2014 r. poz. 2706). 

2. Wojewoda Świętokrzyski zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Kielcach uchwałę Rady Miasta Sandomierza Nr LIX/772/2018 z dnia 30 maja 2018 
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza (za pośrednictwem Rady Miasta Sandomierza).   
W tym tygodniu skarga wraz ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miasta 
zostanie przesłana do WSA. 

3. Wojewoda Świętokrzyski przesłał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził 
nieważność paragrafu 1 uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania  nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu  
w załączeniu przesyła Uchwały VI Składu Orzekającego z dnia 28 lutego 2019 r. : 
- Nr 38/2019 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego  
w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok, 
- Nr 39/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta 
Sandomierza. 

5. Ekologiczny Związek Dorzecza Koprzywianki – zaprasza Pana Piotra Chojnackiego – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – na zgromadzenie związku w dniu 
28 marca 2019 roku. 

6. Burmistrz Sandomierza przekazał do Rady Miasta Sandomierza pismo właścicieli 
nieruchomości z ofertą jej sprzedaży przy ulicy Wojska Polskiego.  

7. O wsparcie finansowe zwrócił się ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii – Pan 
dr Włodzimierz Sobek (zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej sandomierskiego szpitala). 

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” prosi o wykonanie naprawy 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów prowadzonych do wejść 
przychodni ( uległy uszkodzeniu po zimie). 

9. Mieszkańcy bloków przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu zwracają się z prośbą  
w sprawie rozpoczęcia procedury usunięcia azbestu z budynku spółdzielni oraz 
wyjaśnienia, na jakich zasadach są i były przekazywane „grunty pod budowę 
wspólnot mieszkaniowych, Zakładu Gazowniczego”. 
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10. Ludowy Klub Sportowy przekazał odpis wniosków Stowarzyszenia złożone do budżetu 
miasta na 2019 rok z prośbą o akceptację.  

11. Zarząd Koła Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego „Koło Nr 33 w Sandomierzu” 
zwróciło się z prośbą o przekazanie materiałów promocyjnych miasta Sandomierza na 
cele organizowanych przez to Koło zawodów wędkarskich.  

12. Mieszkanka Sandomierza wniosła sprzeciw dotyczący miejscowego Planu 
Zagospodarowania dla osiedla Mickiewicza.  

13. Pan Marek Strugała w imieniu użytkowników ogródków działkowych i mieszkańców 
dzielnicy Kamień Plebański zwrócił się z prośbą, aby odpowiednie służby 
monitorowały kanał wód opadowych biegnących w kierunku „Rezerwatu Gór 
Pieprzowych”.  
( Wszyscy Państwo otrzymali tę informację drogą mailową).  

14. Burmistrz Sandomierza zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza o wskazanie 
propozycji  delegata  ze składu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w celu 
aktualizacji Miejskiej Rady Sportu. Delegatem Komisji został Pan Jerzy Żyła – 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

15. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach organizuje szkolenie dla 
Przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnych na temat absolutorium – „Zasady 
Działalności i rola Komisji Rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium”.   
W szkoleniu będą uczestniczyć Radni: Pan Sylwester Łatka i Pan Marek Strugała. 

16. W dniu wczorajszym Pan Z.P.*) – mieszkaniec Sandomierza złożył wniosek o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza - Aleksandrowi Kazimierzowi 
Patkowskiemu (wraz z obszernym uzasadnieniem). 

17.  Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 kwietnia oświadczenia majątkowego za 
2019 rok – druki Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym w dwóch 
egzemplarzach.  

Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję. 
Radny Janusz Poński: 
„Proszę o określenie jakiegoś terminu, kiedy możemy spodziewać się wniosków z audytu.” 
Pan Marcin Marzec : 
-„ Proszę Państwa o cierpliwość. Myślę, że końcówka miesiąca kwietnia.”  
Radny Janusz Poński:  
-„ Czy my też będziemy mogli się zapoznać z tym raportem? Jest siedem egzemplarzy.” 
Pan Marcin Marzec: odpowiedział twierdząco. 
Radny Janusz Poński:  
-„Mam jeszcze jedno pytanie. Szanowni Państwo, wszyscy słyszymy w mediach o tak zwanym 
„strajku w oświacie”. Czy miasto w jakiś sposób się na to przygotowuje?” 
Pan Marcin Marzec:  
-„Jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Tamarą Sochą, Panią Krystyną Sochą  
i z przedstawicielem kuratorium. Czekamy na konkretne ustalenia. Na spotkaniu z Panem 
dyrektorem Płazą, z kierownikiem referatu Panem Darkiem Sochą, z przedstawicielem 
 MOSiR-u, kierownikiem świetlicy rozmawialiśmy na temat propozycji dla uczniów  
i najmłodszych na czas strajku a także dla rodziców.” 
Radny Marcin Świerkula:  
-„Chciałbym wrócić do sprawy audytu i zawnioskować, aby jego część udostępnić radnym    
w formie elektronicznej, a w międzyczasie oczywiście poczekamy na wnioski Pana 
Burmistrza”. 
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Radny Jerzy Żyła: 
- „Mam pytanie, odnośnie zakazu wjazdu na ulicę Żydowską, tzw. „meleksami”. Czy ta 
sprawa jest w toku?” 
Pan Marcin Marzec:  
-„Sprawa jest w toku. Przychodzą najemcy lokali użytkowych z prośbą, żeby ich tak samo 
równo traktować jak najemców lokali mieszkalnych, żeby mogli korzystać z wjazdu od strony 
podwórka, czy zaparkowania po jednym samochodzie dla lokalu użytkowego. W sezonie 
turystycznym potrzebują systematycznego zaopatrywania w świeże produkty. To są 
przeważnie restauracje. To, że mogą to robić w godzinach porannych do godziny 11:00 
okazuje się niewystarczające. Pracujemy nad tym, w jaki sposób pogodzić wszystkie strony. 
Nie jest to łatwe, jak Państwo wiecie, bo znajdujemy się w najstarszej części miasta,  
a samochodów przybywa. I każdy ma co najmniej jeden jak nie więcej.” 
 
Pani Z.W.*) – Mieszkanka Sandomierza 
-„ Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, nie ma takiej możliwości, żeby mieszkańcy mieli 
parkować na ulicy Żydowskiej, skoro podwórka już są pełne z powodu mieszkańców i ich 
samochodów. Nie widzę żadnej możliwości, żeby jeszcze dostawca po 11:00 mógł dojeżdżać. 
Mają zezwolenie straży miejskiej na wjazd, wyładowanie i odjechanie. Dlaczego ma 
parkować? 
W kwestii audytu, Panie burmistrzu, to mieszkańcy są również nim zainteresowani. Na 
poprzedniej sesji mówiliśmy o zajęciu się tymi pomieszczeniami w Ratuszu, bo wciąż trwają 
prace. Ile kosztuje nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny? Czy Pan burmistrz wziął pod 
uwagę, możliwość przeznaczenia jednej z sal dla mieszkańców by mogli się spotkać do 
późniejszych godzin i porozmawiać?” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„ Pani Z.*), jak Pani doskonale wie, ta sala, która znajduje się pod nami, jest dofinansowana 
w ramach rewitalizacji miasta Sandomierza. Pani wystąpiła o wynajęcie Sali, a ja wyraziłem 
zgodę.  Nie widzę przeszkód, żeby mieszkańcy nie mogli się okazjonalnie przy różnego 
rodzaju uroczystościach spotykać z zaproszonymi gośćmi. Zawsze chętnie tę salę obrad Rady 
Miejskiej udostępnię.” 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec – zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza – II 
wersja 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad. 
Radny Robert Kurosz zapytał: 
-„Zmiana studium uwarunkowań? Jakie planujemy koszty? Czy mamy środki zabezpieczone?  
Jeżeli nie, to kiedy planujemy te środki zabezpieczyć? Jak długo taka zmiana może trwać?” 
Zastępca Burmistrza - Pan Paweł Niedźwiedź 
-„ Środki zostały zabezpieczone w budżecie”. 
Pan Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
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-„ Wniosek wspólnoty był niekonkretny. Sprawdziłem w studium na terenie wspólnoty przy 
ulicy Powiśle na długości kilometra i pół kilometra w kierunku północnym, po jednej, jak i po 
drugiej stronie są tereny budowlane. Pobieżnie można szacować, że istnieje szansa 
wybudowania 100, 200 albo więcej budynków mieszkalnych. Wspólnota dysponuje 
terenami, które można zabudować i nie ma żadnego problemu.  
Myślę, że to jest pewne nieporozumienie, bo wniosek nie powinien być skierowany o zmianę 
studium, tylko wnioski powinny być skierowane o zmianę wydanej decyzji o warunkach 
zabudowy, na budowę w konkretnych lokalizacjach. Pan burmistrz wydaje później decyzję  
o warunkach zabudowy i kolejno można tam kilkaset budynków wybudować, co może zająć 
nawet dziesięć czy dwadzieścia lat. Ten wniosek nie był konkretny, nie były podane numery 
działek czy mapa. Prosimy tylko i wyłącznie o tereny budowlane. Dlatego nie można się było 
ustosunkować do tego wniosku. 
Radny Piotr Chojnacki:  
-„ Wydaje mi się, że były konkretnie przygotowane. Nie chcę się upierać przy swoim jeśli Pan 
naczelnik uważa inaczej”. 
Pan Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury: 
-„ Może były, nie dysponuję wszystkimi pismami, które są złożone w innych sprawach. Nikt 
nie blokuje wspólnocie niczego. Wystarczy, by złożyła wnioski o decyzję o warunkach 
zabudowy i może kilkadziesiąt budynków wybudować wzdłuż ulicy Powiśle bez żadnego 
problemu.” 
Radny Marcin Świerkula:  
-„Szanowny Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni Państwo. Byliśmy na spotkaniu 
w sprawie Gór Pieprzowych i ich ochrony. Jestem zaskoczony. Sytuacja prawna jest taka, że 
część tych gór należy do obrębu administracyjnego gminy Dwikozy i tym zarządza wspólnota.  
Na podstawie przepisów o scaleniu wspólnota próbuje przejąć część, która należy do obrębu 
administracyjnego Sandomierz. Czy miasto wie, że taka sytuacja się dzieje?” 
Zastępca Burmistrza - Pan Paweł Niedźwiedź: 
-„ Mamy taką ustawę o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która doczekała się 
nowelizacji mniej więcej w okolicach piętnastego-szesnastego roku.” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„Członek wspólnoty poinformował, że to będzie scalony teren, będą nim zarządzać 
i kolokwialnie powiem tak, że: zostaną ustawione bramki i każdy będzie biletowany. Ponadto 
ich przedstawiciel twierdził, że powiadomione były wszystkie strony o tym, mieszkańcy 
Sandomierza, Urząd Miasta oraz mieszkańcy Kamienia. Osobiście nic o takiej sytuacji nie 
wiem, ponieważ ludzie, którzy mają działki, nic o tym nie wiedzą.”  
Zastępca Burmistrza - Pan Paweł Niedźwiedź: 
-„Szanowni Państwo, sprawa jest prosta. Na tablicy ogłoszeń urzędu, tablicy ogłoszeniowej 
również w Sandomierzu tak jak i na tablicy ogłoszeń w Dwikozach. Na stronie internetowej 
starostwa powiatowego widniała taka informacja. 
Zgodnie z tą ustawą, na którą się wszyscy powołujemy, ma zostać powołana spółka i to 
spółka ma tym zarządzać. Skład spółki tworzą wszyscy udziałowcy. Wspólnota jest 
podmiotem prawa prywatnego.” 
Radny Marcin Świerkula:  
-„Odnosząc się do całej sytuacji chciałbym zapytać, czy miasto podejmie jakieś kroki w tym 
kierunku? Może dojść do sytuacji, że faktycznie po powołaniu spółki zostaną Góry Pieprzowe 
zagrodzone i będzie utrudniony dostęp.” 
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 Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął dyskusję w tym punkcie i poprosił 
o głosowanie. 
-„ Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie elektronicznie.  
Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/59/2019  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza  
 
Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Sandomierz od powiatu 
sandomierskiego zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg 
powiatowych, położonych na terenie administracyjnym gminy Sandomierz -  II wersja 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że druga wersja polega na tym, że został dołączony 
załącznik nr 1 z wykazem dróg powiatowych przeznaczonych do letniego utrzymania.  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Opinia pozytywna. 
Pan Wojciech Czerwiec: Otworzył dyskusję. Stwierdził brak głosów. Poprosił  
o przegłosowanie projektu uchwały. 
Zapytał:  
„Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano -  19 „za”, 0  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” 
Jedna osoba nie głosowała. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/60/2019 
w sprawie przejęcia przez gminę Sandomierz od powiatu sandomierskiego zadania 
własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, położonych na 
terenie administracyjnym gminy Sandomierz   
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sandomierskiemu 
na realizację w 2019 roku zadania utrzymania bieżącej działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych 
projektu związanego z promocją twórczości artystów ziemi sandomierskiej „Porównania”. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec: „Otwieram dyskusję. Nie widzę, 
zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto  z Państwa radnych jest za podjęciem 
uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie”.  
Głosowano - 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała VI/61/2019 
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sandomierskiemu na realizację  
w 2019 roku zadania utrzymania bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych 
w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego 
z promocją twórczości artystów ziemi sandomierskiej „Porównania” 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
 
Komisja Budżetu i Finansów 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie.  
Głosowano -  19 „za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/62/2019 
 w sprawie emisji obligacji komunalnych 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  
Komisja Budżetu i Finansów 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie. 
Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała VI/63/2019 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
Komisja Budżetu i Finansów 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec 
-„ Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem 
uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  
Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/64/2019 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
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Komisja Budżetu i Finansów 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie. 
Głosowano - 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(Jedna osoba nie głosowała.) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/65/2019 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok  
 
Ad.12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
 
Komisja Budżetu i Finansów  
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Treść uchwały jest opublikowana w Internecie, 
wszystkie załączniki, uzasadnienie również.  
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„Przy wprowadzaniu porządku obrad, wspominałem, że rozstrzygnęliśmy dwa przetargi  
i żaden z oferentów nie był w stanie spełnić naszych oczekiwań kwotowych.  Padło pytanie, 
czy kolejny przetarg unieważniamy? Czy szukamy środków w budżecie miasta? Program 
rewitalizacji ma określane ramy czasowe. Jeżeli będziemy w nieskończoność przetargi 
unieważniać i przesuwać w czasie wykonanie tych inwestycji, istnieje obawa, że możemy  
w tym czasie się nie wyrobić. Więcej szczegółów może opowiedzieć Pani skarbnik.” 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza: 
-„ Jeżeli chodzi o te dwa zadania są one ze sobą związane. Dotyczy to budowy budynku dla 
kupców, jak również obiektu obok, czyli placu związanego z modernizacją Placu 3 Maja. Po 
przetargach 15 i 19 marca okazało się, że tych środków jest za mało w budżecie. Jeżeli chodzi 
o zadanie „Modernizacja Placu 3 Maja” mamy za mało o 314 000 złotych. Jeżeli chodzi  
o budowę budynku dla kupców – 62 590 złotych. W związku z tym wprowadzamy z wolnych 
środków do budżetu kwotę 457 013, 89 zł. Dziękuję.” 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek:  
-„Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Panie burmistrzu. W ubiegłej kadencji doskonale Pan 
pamięta, że było mnóstwo inwestycji w Sandomierzu, które były niedoszacowane. Teraz, 
proszę Państwa, konsekwencją błędnego zarządzania miastem burmistrza poprzedniej 
kadencji doprowadziło do tego, że zastanawiamy się, co zrobić i skąd wziąć pieniądze, np.  na 
dokończenie inwestycji Placu 3 Maja z budynkiem dla kupców. To jest niepoważne. 
W ubiegłym roku była głosowana uchwała budżetowa. Państwo mieli materiały i wiedzieli 
doskonale, jakie są finanse przeznaczone na te inwestycje. Teraz okazuje się, że nie 
pójdziemy do przodu, bo trzeba szukać gdzieś pieniędzy. Ciekawa jestem, skąd je 
pozyskamy? Pewnie jak zwykle z oświaty.” 
Radny Andrzej Lebida:  
-„ Proszę Państwa, jeżeli chcemy cokolwiek robić dla społeczeństwa z Sandomierza, nie 
możemy się długo zastanawiać, gdyż wykonawczych firm brakuje.”  
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Radny Andrzej Bolewski:  
-„ Szanowni Państwo, w przeciągu dwóch lat ceny materiałów i wynagrodzenia za godziny 
pracowników zawrotnie poszły w górę. Inflacja nie jest już na poziomie 30% tylko 40 i 50%. 
Tak jest na rynku budowlanym. Nie ma pracowników, bo wyjeżdżają zagranicę. Im szybciej 
zaczniemy realizować, to może nam się uda dogonić te wszystkie negatywne opcje. 
Dziękuję.” 
Radny Jacek Dybus:  
-„ Chciałem zapytać procentowo o ile wzrosła wartość tych zadań do wykonania? 
Wykonawcy tak się przyzwyczaili, że w Sandomierzu wszystko trzeba robić drożej. 
Wchodzenie w coraz wyższe ceny odbiją się bardzo ujemnie na naszym budżecie. Wydaje mi 
się, że więcej  uwagi poświęcić należy prawidłowej wycenie i z kalkulacji naszych wartości 
projektów.” 
Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza 
-„ Proszę Państwa, mieszkańcy pytali się, jaka jest cena za metr budynku dla kupców? Czy 
będą podpisywane umowy z kupcami? Jaka jest cena za metr wykonywanego budynku 
budowanego?” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Pani Z.*), cena wynosi około 3.000-3.500 złotych. Jeżeli mieszkańcy chcą się dowiedzieć, 
mogą spokojnie przyjść albo na dyżur do Biura Rady, na dyżur Pana przewodniczącego,  
a nawet iść do Pana burmistrza. Mieszkańcy, jeżeli są zainteresowani to przychodzą, 
z imienia i nazwiska się podpisują, natomiast mówienie ogólnie „mieszkańcy” to jest pojęcie 
szerokie.” 
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„ Szanowni Państwo, mamy określone ramy czasowe zakończenia wszystkich inwestycji  
w ramach rewitalizacji miasta. Decyzję o odłożeniu w czasie na rok inwestycji programu 
„Rewitalizacja parku miejskiego” podjęliśmy ze względu na to, żeby nie dochodziło do 
sytuacji, że zgłasza się jedna firma, winduje cenę i stajemy przed dylematem. Szukamy  
w budżecie pieniędzy, żeby dokończyć, rozstrzygnąć czy unieważnić przetarg. Przez to 
tracimy…” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„Skutki niedotrzymania terminu?” 
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„Obejmie wszystkie środki, które zostały zaangażowane ze strony plus odsetki, kosztorysy. 
Pani Z.W.*) powiedziała, że około 140 mieszkańców czy podmiotów ogląda sesję a wśród 
nich prawdopodobnie są i przedsiębiorcy, wykonawcy. Oczywiście szukamy takich rozwiązań 
i wszyscy chcielibyśmy na pewno, żeby w dobrze oszacowanych projektach, właściwie, 
zmieścili się wykonawcy, którzy aplikują o te inwestycje. Naprawdę udało się to i to jest takie 
pocieszające, wyłonić wykonawcę na bezpieczny park przy ulicy Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. To pierwszy sygnał, że być może wykonawcy będą się pojawiać i będą się 
mieścili w kosztorysach.” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  - Pan Wojciech Czerwiec zamknął dyskusję  
i zarządził głosowanie, zapytał : 
-„Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/66/2019 
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w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2019-2038. – II wersja 
 
Komisja Budżetu i Finansów  
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec: 
-„Otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za 
podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie.” 
Głosowano - 19 „za”, 0” przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nie głosowała) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/67/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że salę 
obrad opuszcza  radny Janusz Poński. Aktualnie jest dziewiętnastu radnych.  
Komisji Praworządności – Pan Marek Chruściel: Opinia jest pozytywna, przypomnę tylko, że 
chodzi o nazwę ulicy Iwaszkiewicza.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„ Myślę, że jest najwyższa pora, aby po tylu latach ta ulica pojawiła się w Sandomierzu. 
Bardzo dziękuję osobom, które zainicjowały procedurę nadania akurat tym imieniem ulicy, 
która jest w obrębie kilku innych pisarskich, poetyckich. Mamy już ulicę Asnyka, Reymonta, 
Orzeszkowej, Kochanowskiego. Jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę razem ze mną, będzie 
również ulica Jarosława Iwaszkiewicza.” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Z braku chętnych przeszedł do 
głosowania. 
Głosowano -  19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/68/2019 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu (ulica Jarosława Iwaszkiewicza) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu. 
 
Komisja Praworządności 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
- „Dziękuję bardzo. Jest to uchwała, w której będziemy nadawać nazwę rondu „100-lecie 
Odzyskania Niepodległości.” 
Radny Marcin Świerkula:  
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-„ Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, szanowni Państwo, jestem członkiem Komisji 
Praworządności.  Myślę, że nazwa jest słuszna.” 
Radny Piotr Chojnacki:  
-„ Dziękuję. Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, szanowni Państwo. Należałem do tej 
grupy inicjatywnej, która wystąpiła z propozycją nazwania ronda. To najlepszy moment by to 
uczynić.” 
Radna Kazimiera Bednarska: 
-„ Myślę, że jest to bardzo dobra nazwa, ponieważ, Osiedle Huta jest bardzo ważne dla 
mieszkańców. Dużo osób tam pracuje i z tego, drodzy Państwo, się utrzymujemy. Nasze 
rodziny, nasi znajomi. Myślę, że jak najbardziej nazwa jest na miejscu. Dziękuję bardzo.” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec: 
-„ Ważne, by odpowiednie służby zadbały o jego czystość i ukwiecenie. 
Przechodzimy, szanowni Państwo, do głosowania.  
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały ? Proszę o podniesienie mandatu 
i zagłosowanie.  
Głosowano - 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/69/2019  
w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu 
(Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości). 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej”. 
 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i 
zagłosowanie.”  
Głosowano -  18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/70/2019 
 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu spółka z o.o. na lata 2015-2022.” 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Opinia  pozytywna. 
Radna Mariola Stępień:  
-„ Mam pytanie do Pana burmistrza, dlaczego tutaj jest tylko rejon Kamienia, Osiedla 
Kamienia Plebańskiego? Jakie ulice są brane pod uwagę? Dziękuję bardzo.” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
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-„ Tak. Poproszę za chwilę Pana prezesa spółki, żeby dokonał wszelkich wyjaśnień. Chciałbym 
tylko zwrócić uwagę na słowo „plan”. To jest plan, który Pan prezes chce zrealizować. 
Zobaczcie Państwo, wreszcie ruszamy tak naprawdę z tymi inwestycjami i będziemy je przez 
lata następne wykonywać. Te, które są zapisane z pewnością, natomiast w rozmowie ze mną 
Pan prezes zagwarantował, że ten plan się nie zmieni. Wiem, że Pan prezes zabiega o środki, 
o dofinansowanie chociażby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Idziemy  
w dobrym kierunku, natomiast to, o co Pani radna Mariola pyta, myślę, że Pan prezes będzie 
mógł wyjaśnić. Proszę bardzo.” 
Prezes Spółki PGKiM – Pan Piotr Sołtyk 
-„Tak, Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Panie burmistrzu, faktycznie ta pozycja 29 
zostanie doprecyzowana o zapis: ulica Młyńska, część ulicy Lubelskiej oraz ulica 
Panoramiczna. To wynikało po prostu z procedur obowiązujących przy tworzeniu tego planu, 
nie mieliśmy jeszcze ostatecznego spisywanego wniosku.   
Radna Mariola Stępień:  
-„Czyli można to dopisać, tak?” 
Prezes Spółki PGKiM – Pan Piotr Sołtyk 
-„Tak.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Rozumiem, że Pan prezes zgłasza, aby dopisać tutaj w punkcie 29, doprecyzować… 
Prezes Spółki PGKiM – Pan Piotr Sołtyk 
-„ Tak. Młyńska, część ulicy Lubelskiej i ulica Panoramiczna.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Czyli rozumiem, że to jest autopoprawka Pana burmistrza?” 
Burmistrz Sandomierza- Pan Marcin Marzec:  
-„Oczywiście.” 
Radny Wojciech Czerwiec: 
-„ Dziękuję bardzo. Jest jeden duży plus, Panie burmistrzu, że to, co Pan powiedział przed 
chwilą, że ten plan może się tylko zmienić tylko na lepsze, a nie na minus. To jest bardzo 
dobra wiadomość.” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„ Myślę, że Pan przewodniczący mógłby powiedzieć, że będzie Nam – mnie i Panu prezesowi  
kibicował i trzymał kciuki.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Oczywiście, od wielu lat trzymam kciuki i myślę, że może wreszcie przestaną mnie boleć.” 
Radny Krzysztof Szatan:  
-„ Chciałem zapytać czy ulica Burka jest dopisana?” 
Prezes Spółki PGKiM – Pan Piotr Sołtyk 
-„Jest.” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
-„ Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. 
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z autopoprawką Pana 
burmistrza?  Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie. 
Głosowano -  18 „za”, 0” przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(Głosowanie bez udziału radnego Piotra Chojnackiego) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/71/2019 
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w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu spółka z o.o. na lata 2015-2022 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie piątej aktualizacji przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec: 
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępujemy do głosowanie. Kto  
z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie.”  
Głosowano - 18 „za”, 0” przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/72/2019 
 w sprawie piątej aktualizacji przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Sandomierza  
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2019. 
 
Komisja Gospodarki, Handlu i Usług 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto  
z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie.” 
(Na salę obrad wrócił radny Piotr Chojnacki.) 
Głosowano - 18 „za”, 0 „ przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/73/2019 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2019 
 
Ad. 20  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez gminę Sandomierz. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
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-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję, przechodzimy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano - 18 „za”, 0 „ przeciw” , 0 „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/74/2019 
w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez gminę Sandomierz 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku, Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
nieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Sandomierz. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Radny Robert Kurosz powiedział: 
-„Opinia pozytywna, ale dyskusja rozgorzała na dobre, bo zarówno dyrektorzy jak i osoby 
będące na Komisji miały pewne uwagi, ale myślę, że o nich za chwilę usłyszymy.”  
Radny Jerzy Żyła:  
-„Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, szanowna Rado. Trudno mi nie 
zabrać głosu w sprawie tej uchwały. Będąc nauczycielem chcę bronić ich stanowiska. Wiem 
jak trudna jest praca z dziećmi. Do tej pory było tak, że nauczyciele opiekujący się dziećmi 
pięcioletnimi mieli 25 godzin. Później grupa sześciolatków w wysokości 22 godzin. Pojawia 
się nam trzecia grupa, gdzie są pięcio-sześciolatkowie. Do tej pory było tak, że jeżeli w takiej 
grupie mieszanej była przewaga pięciolatków, no to najczęściej miał 25 godzin. Jeżeli była 
przewaga sześciolatków miał 22 godziny. Mamy rozporządzenie, które daje nam możliwość 
jako samorządowi podjęcie uchwały, gdzie jest napisane, że : 
„wymiar pensum nie może przekroczyć dwudziestu pięciu godzin”, czyli tak naprawdę jako 
uchwałodawca daje nam możliwość zmniejszenia tego pensum do na przykład 22 godzin,  
a my tutaj mamy zapisane do 25. Jest tutaj od razu ta górna granica. Moja prośba, żeby 
pokłonić się w stronę nauczycieli i może autopoprawką Pana burmistrza byśmy zmienili to na 
22 godziny. Powiem dlaczego, z czym się to wiąże? Na pewno to nie będzie nic złego dla 
dzieci, bo dzieci będą mieć opiekę, ale są głosy, że po prostu przyjmując górną granicę 
niektórzy nauczyciele nie będą mieć pełnych etatów.  
Decyzja jeszcze nie zapadła, bo tak naprawdę to od Państwa radnych zależy i ewentualnie od 
Pana burmistrza, jaka będzie w sprawie godzin.  
Były bardzo burzliwe dyskusje na Komisji. Jestem osobą dociekliwą i spotkałem się  
z niektórymi nauczycielami przedszkoli. Wszyscy obawiają się, że nie będą mieć pełnych 
etatów. Proszę mi zagwarantować, że żaden nauczyciel nie utraci godzin. Bardzo dziękuję.” 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Pani Tamara Socha  
-„Dziękuję. Proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco: absolutnie żaden kierownik 
jednostki nie dostał polecenia, że będzie taka uchwała. Ze względu na to, że w tej chwili 
placówki są na etapie opracowywania arkuszy organizacyjnych i jakieś wytyczne musiały być 
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przekazane. Jest to maksymalny wariant, który został zawarty w uchwale. Mogę Pana 
zapewnić, że żaden nauczyciel przy tych arkuszach nie  będzie miał ograniczonego etatu, nie 
straci pracy. Z pełną odpowiedzialnością mogę to potwierdzić. 
Natomiast artykuł 42 z dniem 1 września otrzymuje inne brzmienie, zostaje do punktu 7 
dopisana litera C, która właśnie daje uprawnienia organowi prowadzącemu na dokonanie 
ustalenia pensum nieprzekraczającego 25 godzin. Nieprzekraczającego, więc uchwała ta nie 
przekracza dwudziestu pięciu godzin, a jeżeli są grupy mieszane, czyli są tam pięciolatki 
i sześciolatki, program trzeba zrealizować. Skoro na poziomie pięciolatków jest to pensum 
ustalone przez Panią minister na poziomie 25 godzin, więc wydaje mi się, że przy grupach 
mieszanych jest to zasadne. 
Radny Jerzy Żyła:  
-„Nie jest zasadne. Bronię interesów nauczycieli i jak najbardziej dalej zostaję przy swoim. 
Będę przeciwny 25 godzinom i nie potrafię jako nauczyciel zagłosować przeciwko 
nauczycielom. Program jest realizowany i nie ma z tym problemu. Dzisiaj tak, może od 
września będzie wszystko w porządku, ale wychodząc w przyszłość co będzie z następnymi 
latami? Dlatego  dalej podtrzymuję swoje zdanie i tego się będę trzymał. Bardzo dziękuję.” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„ Wysłuchajmy Związków Zawodowych. Obecnych na sali mamy dwóch, troje Państwa 
przewodniczących” 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 
-„ Dziękuję bardzo, Panie przewodniczący. Wysoka Rado. Chciałam powiedzieć, że jako 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przy okazji mającej też kompetencje do pracy  
w wychowaniu przedszkolnym przeczytałam rozporządzenie ministra na temat nauczania 
przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego. Pani Tamara Socha może nie ma do czynienia 
z przedszkolem jako nauczyciel i nie wie o tym, że w ciągu 22 godzin tygodniowo nauczyciel 
jest w stanie zrealizować program sześciolatka w połączeniu z pięciolatkami. Nie jest to 
tłumaczeniem żadnym, by zrealizować materiał. Pracując w edukacji wczesnoszkolnej mamy 
pensum 18 godzin i sobie spokojnie dajemy radę z materiałem nauczania w klasach 1-3. 
Popieram tu stanowisko mojego kolegi, radnego Jerzego Żyły, który ma rację, że walczy tutaj 
właśnie o to, żeby utrzymać pensum 22 godzin. Uważam, że ani budżet miasta na tym nie 
straci ani nikt inny, jeżeli nauczyciele będą mieć utrzymane 22 godziny. Dlaczego mamy 
sięgać do najwyższego pułapu, a nie pozostać na tym, co było do tej pory. Dzieci nie miały źle 
ani nauczyciele. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo istotny fakt, że proszę 
Państwa, praca z tak małymi dziećmi jest naprawdę bardzo ciężką, odpowiedzialną pracą.  To 
są, proszę Państwa, miejsca pracy dla nauczycieli o niesamowitej predyspozycji psychicznej  
i fizycznej. Trzeba mieć naprawdę oczy wokół głowy, mieć anielską cierpliwość nie tylko do 
dzieci, ale też i do rodziców, którzy są niestety, ale coraz bardziej roszczeniowi względem 
nauczyciela. Tyle, proszę Państwa, dziękuję.” 
Radny Sylwester Łatka:  
-„Chciałem zapytać Panią Tamarę o to, ile osób jest na kierowniczym stanowisku, którzy mają 
pensum w tym momencie 22 godziny, a ile jest osób, które mają 25 godzin?” 
Pani Tamara Socha:  
-„Tu nie rozmawiamy o kierowniczych stanowiskach. Rozmawiamy o nauczycielach, którzy 
realizują podstawy programowe w przedszkolach, w grupach.  
W tej chwili nie odpowiem Państwu, bo muszą być arkusze organizacyjne, żebym wiedziała, 
jak wygląda ta sytuacja. Obecnie je omawiamy i robimy przymiarki, jak to będzie wyglądało.” 
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Radny Sylwester Łatka:  
-„ Chciałbym wiedzieć o ilu osobach mówimy w tym momencie, o tych różnicach”. 
Pani Tamara Socha:  
-„W tej chwili nie jestem w stanie podać. Jeżeli była przeważająca liczba pięciolatków 
w grupie łączonej, to było to pensum 25, czyli tak naprawdę niewiele ta sytuacja ulega 
zmianie. Panie radny Jerzy Żyła, proszę być spokojnym, bo Panu burmistrzowi leży na sercu 
dobro nauczycieli, ale przede wszystkim dobro dzieci.”   
Radny Andrzej Majewski: 
-„ Szanowni Państwo, stawiam wniosek o ograniczenie do 22 godzin pensum.” 
Radny Jacek Dybus: 
-„ Pani naczelnik, co spowodowało, że podnosicie do dwudziestu pięciu godzin? Czy głównym 
powodem było rozporządzenie Pani minister czy również doświadczenie Państwa?” 
Pani Tamara Socha: 
 -„Nie było to do tej pory uregulowane nigdzie. Proszę Państwa, to było na zasadzie 
umownej, między organem prowadzącym a kierownikiem danego przedszkola. 
Ustawodawca nie dał zapisu, który by określał, że jak jest grupa mieszana, to ma być 22.”  
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Mam pytanie do Pana burmistrza. Słowo „do” jest obligatoryjnie, czy może być 
dopuszczone?” 
Pani Tamara Socha:  
-„Może, ale nie musi być. Artykuł mówi „do”. „Do”- nie można przekroczyć, czyli nie może 
być dwadzieścia sześć i więcej.” 
Radny Wojciech Czerwiec: 
-„ Szanowni Państwo, jeżeli będziemy dyskutować na cztery ręce i na cztery głosy to nie 
dojdziemy do żadnego porozumienia. Zadałem proste pytanie: czy w projekcie uchwały 
słowo „do” może być dopisane, czy nie musi, nie może być dopisane?” 
Pani Tamara Socha:  
-„Nie, nie może być dopisane. Musi być ściśle określone – dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, 
dwadzieścia pięć. Nie może przekraczać tego zapisu.” 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił przerwę. 
 
Początek przerwy – 2:20:00 
Koniec przerwy – 2:25:00 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Bardzo proszę o zajęcie miejsc.” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„ Chciałbym, szanowni Państwo, jeszcze raz zwrócić uwagę na to, nad czym procedujemy. 
Zdaję sobie sprawę, że temat dotyczący nauczycieli na terenie całego kraju, zwłaszcza  
w ostatnim czasie budzi bardzo dużo emocji. Jest to trudny zawód, wiem o tym doskonale, 
bo sam go wykonywałem przez dwadzieścia lat. Wiem jak odpowiedzialna jest praca Pań 
przedszkolanek, ponieważ wszystkie moje dzieci i teraz najmłodsze dalej chodzi do 
przedszkola, więc miałem przez lata systematyczny kontakt. My procedujemy o tym, żeby 
określić w sposób precyzyjny wymiar pensum dla grup mieszanych, gdzie występują dzieci 
pięcioletnie i sześcioletnie w jednej grupie. Jeżeli pięcioletnich dzieci w grupie mieszanej było 
więcej, to pensum wynosiło dwadzieścia pięć godzin. Jeżeli było sześcioletnich dzieci więcej – 
dwadzieścia dwie godziny. Dalej zostaje zapis, czyli zostają przepisy mówiące o tym, że grupa 
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czysta stricte sześcioletnich dzieci to pensum wynosi dwadzieścia dwie godziny, dla dzieci od 
trzech do pięciu lat – dwadzieścia pięć godzin. Czyli my procedujemy tylko i wyłącznie  
o grupach mieszanych. Dyskutujemy, bo nie było precyzyjnego zapisu dotyczącego 
uregulowania pensum dla tych grup.” 
Pani Tamara Socha:  
-„Przepraszam, mogę jeszcze dopowiedzieć, że tych grup mieszanych jest pięć w naszych 
przedszkolach.” 
Radny Wojciech Czerwiec: 
-„Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy projekt uchwały powinien być opiniowany przez 
związki zawodowe?” 
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„Nie mam pojęcia, szczerze powiem.” 
 Pani Tamara Socha:  
-„Tak, mają i opiniowany był przez jeden związek”. 
Pani Krystyna Socha - Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
-„Proszę Państwa, jeżeli mamy takich grup pięć, to jest po trzy godziny, gdybyśmy to dodali, 
to jest piętnaście godzin. To prawie etat. Zamiast przyjmować czy zatrudniać nauczycieli, to 
będziemy ich niedługo zwalniać. Mam prośbę do radnych, żeby te 22 godziny zostawić, bo 
jeżeli mamy grupę mieszaną, obojętnie, czy tych przewaga, czy tych dzieci przewaga, to 
dzieci te młodsze, one 25 godzin mogą być. Leżakują i bawią się, natomiast sześciolatki, 
proszę ich skupić na 22 godziny nauki. To jest bardzo trudne. W pierwszej klasie przez 
właściwie pół roku te dzieci uczą się siedzieć w ławce, żeby wytrzymać te czterdzieści pięć 
minut.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Czy to jest Pani prywatna opinia, czy opinia Związku Zawodowego?” 
Pani Krystyna Socha: 
-„ Nie daję prywatnej opinii. Występuję w imieniu Związków Zawodowych.” 
Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek:  
-„Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dowiedziałam się od Pani Tamary Sochy, że projekt 
tej uchwały poszedł do regionu „Solidarności” do Stalowej Woli i tam była odpowiedź. Jako 
Międzyszkolna Organizacja Związkowa „Solidarności” wyrażam w tej chwili opinię taką, jaką 
mówiłam dokładnie dwadzieścia minut temu, czyli proszę Państwa, dwadzieścia dwie 
godziny w przedszkolach. Dziękuję bardzo.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Następnym razem bardzo bym prosił jedną Panią prezes i drugą Panią przedstawiciel 
Solidarności, aby takie opinie wpływały pisemnie do Biura Rady.”  
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„Tak, Związek Zawodowy „Solidarność” Nauczycieli zmienił regiony w pewnym momencie 
i do urzędu dostaliśmy pismo, żeby zwracać się do Stalowej Woli z wnioskami, z prośbami  
o opiniowanie projektów dotyczących oświaty. Całkiem niedawno, chyba w tym tygodniu 
otrzymaliśmy pismo ze Stalowej Woli, z regionu Związku Zawodowego, że od tej pory należy 
kierować do przewodniczącej tutaj w Sandomierz.” 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek:  
-„Zawsze ja opiniowałam a teraz nie.” 
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Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„Nie, Pani Agnieszko, mieliśmy takie pismo, które sugerowało, żeby przesyłać wnioski do 
opiniowania, projekty uchwał do opiniowania do Stalowej Woli. Zmieniło się to z następnym 
pismem, więc wracamy do tego jak było wcześnie.” 
Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek:  
-„Dziękuję bardzo.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„ Panie burmistrzu, Biuro Rady o tych pismach nie wiedziało. Myślę, że to jest lekkie 
niedopatrzenie.  
Przechodzimy do wniosku formalnego radnego Andrzeja Majewskiego.  
Radny Andrzej Majewski złożył wniosek formalny, aby w paragrafie 1 uchwały wpisać 
zamiast dwudziestu pięciu godzin dwadzieścia dwie godziny.  
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
-„ Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku 
formalnego radnego Andrzeja Majewskiego? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  
Głosowano - 17 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(Radny Marcin Świerkula opuścił salę obrad obecnych 18 radnych) 
Wniosek formalny radnego Andrzeja Majewskiego został przegłosowany pozytywnie.  
 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział: Szanowni Państwo, w projekcie uchwały w paragrafie 1, 
tam, gdzie jest wpisane „dwadzieścia pięć godzin” proszę wpisać „dwadzieścia dwie godziny” 
i głosujemy cały projekt uchwały.  
Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały z poprawką przyjętą w poprzednim 
głosowaniu? 
Głosowano - 16 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/75/2019 
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 
roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, 
Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
nieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Sandomierz 
 
Ad. 22 
Podjęcie 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. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec  
-„Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania.  
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie.  
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Głosowano – 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/76/2019 
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 
 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
-„Pragnę dodać tylko, że sprawozdanie było do wglądu w Biurze Rady i jest zamieszczone 
w Biurze Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Sandomierza.”  
(Radny Marek Strugała opuścił salę obrad obecnych 17 radnych) 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.  
Przechodzimy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano -  17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/77/2019 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu za 2018  
 
Ad. 24 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na 2018 rok 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
-„ Sprawozdanie było do wglądu w Biurze Rady i jest zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej miasta Sandomierza.”  
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania.  
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano -  16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(jedna nie wzięła udziału w głosowaniu) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała VI/78/2019 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
2018 rok 
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Ad. 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, wszystko jest jasne. Przechodzimy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? 
Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.”  
Głosowano -  17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/79/2019 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok 
 
Ad. 26 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.” 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam. Przechodzimy do głosowania. 
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie.”  
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/80/2019 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
 
Ad. 27 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia 
Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Opinia pozytywna. 
 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Kto z Państwa radnych wybierze się ze mną tam na miejsce? Nie chcę powiedzieć kiedy  
i w jaki dzień. Będzie to niespodzianka.” 
Radna Kazimiera Bednarska 
-„ Chciałam powiedzieć, że myśmy tam byli z radną Mariolą Stępień i z radnym Robertem  
Kuroszem. Placówka jest przepiękna i w tej dzielnicy jest bardzo potrzebna, bo naprawdę 
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dzieci, rodziny, dorośli i starsi mają bardzo pozytywne opinie.  Warunki są świetne. Zrobione 
profesjonalnie. Pani dyrektor dba o wszystko i jest to osoba ciepła, wspaniała. Dziękuję.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Biorąc pod uwagę, że ta placówka rodziła się w bólach to efekt jest chyba dobry.”  
Przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.” 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/81/2019 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek 
Błonie” za okres od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku została podjęta. 
 
Ad. 28 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności świetlic 
środowiskowych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do 
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie elektronicznie.” 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Uchwała Nr VI/82/2019 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od  
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  
 
Ad. 29 
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego. 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
-„Panie przewodniczący, szanowna Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu 
wyjaśnień Pana radnego oraz analizie zebranych materiałów stwierdzam, że nie został 
naruszony art. 24 Ustawy o Samorządzie Gminnym. Rozpatrywany anonim był bezzasadny, 
nie ma podstaw do wszczęcia procedury wygaśnięcia mandatu. Dziękuję.” 
Pan Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec:  
-„Czy w związku z RODO możemy ujawnić nazwisko radnego?” 
Radca prawny- Piotr Maria Kossak 
 -„Tak, oczywiście, tak.” 
Radna Renata Kraska 
-„ W projekcie uchwały jest podane nazwisko i imię. Dotyczy osoby radnego Andrzeja 
Bolewskiego.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?” 
Radny Piotr Chojnacki:  
-„Nie jestem członkiem tej Komisji, ale dziwię się w ogóle, że Komisja rozpatrywała anonimy. 
Na podstawie jakichś oskarżeń ktoś może stracić mandat. Zarzuty, które były przedstawione 
w  piśmie były  bezpodstawne.” 



 

26 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 
-„ Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko dodać, że Komisja nie opiniowała anonimu, bo to było 
pismo Pani Wojewody. Natomiast dziwimy się też chyba radcom prawnym w Urzędzie 
Wojewódzkim, że doprowadzają do takiej sytuacji, a anonimy są rozpatrywane. Naszym 
obowiązkiem było odpowiedzieć, rozpatrzyć pismo Wojewody.” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„Taka jest rola samorządowców, że jesteśmy osobami publicznymi i po prostu musimy być 
weryfikowani. Przez trzydzieści pięć lat mojej działalności dostaję takie tematy regularnie, 
regularnie angażowana jest Rada, regularnie angażowane są służby wojewódzkie. Myślę, że 
prawda zwyciężyła i tyle mogę powiedzieć.” 
 
Radny Wojciech Czerwiec: 
-„ Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały Komisji Skarg  
i Wniosków. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały?  Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie.” 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/83/2019 
 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego (Andrzeja Bolewskiego) 
 
Ad. 30 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej 
składu osobowego. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec  
-„Jest to wniosek przewodniczącego Rady Miasta. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo 
drugą wersję tego projektu uchwały, z wpisanymi pięcioma osobami, które zgłosiły akces do 
tej Komisji. W dniu dzisiejszym zgłosił akces jeszcze radny Jacek Dybus. 
Radny Robert Kurosz: 
-„Panie przewodniczący, szanowna Rado, chciałbym swoją kandydaturę też zgłosić do składu 
Komisji Statutowej.” 
Radny Piotr Chojnacki:  
-„ Szanowni Państwo, proszę o wycofanie swojego wniosku. Po moim wycofaniu skład będzie 
liczył sześć osób.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję, Panie Piotrze. Szanowni Państwo, proszę o wykreślenie z Komisji Statutowej, 
którą chcemy powołać, nazwisko radnego Piotra Chojnackiego.  
Na chwilę obecną, szanowni Państwo, do Komisji Statutowej zgłosili chęć następujący radni: 
1. Wojciech Czerwiec,  
2. Renata Kraska,  
3. Janusz Płoński,  
4.  Andrzej Lebida,  
5. Jacek Dybus  
6. Robert Kurosz.  
Czy są jeszcze jakieś uwagi do składu osobowego Komisji Statutowej? Nie ma, dziękuję 
bardzo.  
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Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem Komisji Statutowej 
w składzie, który teraz procedujemy? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie. 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/84/2019 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej składu osobowego 
 
Ad. 31 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Wojciech Czerwiec 
-„Szanowni Państwo, proszę jeszcze autopoprawkę dołączyć – w paragrafie 1 desygnuje się 
Pana Marcina Marca. Proszę o dopisanie „burmistrza Sandomierza” jako przedstawiciela 
gminy Sandomierz w Radzie Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej na okres kolejnej kadencji. 
W tych nowych materiałach wszyscy Państwo mają.  
Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.  
Kto z Państwa radnych jest za powołaniem Pana Marcina Marca, Burmistrza Sandomierza 
jako przedstawiciela w Radzie Fundacji Sandomierskiej, proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie. 
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/85/2019 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji 
Sandomierskiej 
 
Ad. 32  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami 
komunalnymi. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Opinia pozytywna. 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto  
z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu  
i zagłosowanie elektronicznie.  
Głosowano - 15 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
(Jedna osoba nie głosowała) 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/86/2019 
zmieniająca uchwałę nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi 
została podjęta. 
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Ad. 33  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji programu rewitalizacji miasta 
Sandomierza na lata 2016-2023 . 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec  
-„Załącznik do tego projektu uchwały został przedstawiony w Biurze Rady oraz jest 
umieszczony na stronie miasta Sandomierza w Biuletynie Informacji Publicznej. Państwo 
radni mogli się zapoznać.” 
Komisja Gospodarki, Handlu i Usług 
Opinia  pozytywna. 
Komisja Budżetu i Finansów 
Opinia pozytywna. 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Opinia pozytywna. 
Radny Robert Kurosz: 
-„ Około grudnia 2018 roku Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego zwrócił się z prośbą do 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, aby do programu rewitalizacji dopisać jeden projekt. 
Projekt dotyczy budowy centrum psychiatrii, na które to centrum dostaliśmy środki 
finansowe. Dzięki temu zapisowi, dzięki temu, że ten projekt pojawi się, będzie w programie 
rewitalizacji, dostaniemy dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa, poza tymi z ZPO. 
Jeden zapis pozwoli nam uzyskać dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji. 
Dziękuję bardzo.” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„Wydział będzie potrzebny.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem 
uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  
Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta: 
Uchwała Nr VI/87/2019 
w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji programu rewitalizacji miasta Sandomierza na lata 
2016-2023  
 
Ad. 34  
Informacja przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Wojciech Czerwiec - podziękował za sprawne podjęcie 
wszystkich uchwał. 
Powiedział: 

„Burmistrz Sandomierza przekazał sprawozdanie Radzie Miasta Sandomierza zgodnie 
z paragrafem 9 uchwały Nr XLIII/435/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu umarzania, odraczania terminu 
spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. Państwo radni wszyscy widzieli to sprawozdanie Pana burmistrza, wbrew 
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pozorom nie było za dużo kontrowersji, a kwoty, które zostały rozłożone na raty i umorzone, 
można by powiedzieć, że są bardzo małe.  

Wojewoda Świętokrzyski zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach uchwałę Rady Miasta Sandomierza Nr LIX/772/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w 
sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych i strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza za 
pośrednictwem miasta Sandomierza. W najbliższym czasie stanowisko radnych  
i przewodniczącego Rady Miasta zostanie przesłane do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.  

Wojewoda Świętokrzyski przesłał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził 
nieważność paragrafu 1 uchwały Nr IV/34 z 2019 roku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za lata 2019-
2023.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu  
w załączeniu przesyła uchwały szóstego składu orzekającego z dnia 28 lutego 2019 roku  
w sprawie Nr XXXVIII/29/2019 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, 
planowanego w uchwale budżetowej miasta Sandomierza na 2019 rok i uchwałę  
Nr XXXIX/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta 
Sandomierza.  

Ekologiczny Związek Dorzecza Koprzywianki zaprasza radnego Piotra Chojnackiego, 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza na zgromadzenie Związku w dniu 28 marca 
2018 roku.  

Burmistrz Sandomierza przekazał do Rady Miasta Sandomierza pismo właściciela 
nieruchomości z ofertą ich sprzedaży przy ulicy Wojska Polskiego. Pragnę tylko przypomnieć, 
że jest to budynek na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego, Różanej i Kochanowskiego. Jest 
to dom weselny. Komisja Budżetu i Finansów na razie zajęła stanowisko negatywne.  

O wsparcie finansowe zwrócił się ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii - Pan 
doktor Włodzimierz Sobek. Chodzi o zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej sandomierskiego szpitala.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” prosi o wykonanie naprawy 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów prowadzących do wejść przychodni, 
które uległy uszkodzeniu po zimie. Myślę, że też warto, żeby Komisja Komunalna i Komisja 
Budżetowa przeanalizowały umowę. Panie burmistrzu, czy umowę dzierżawy te dwie 
Komisje mogłyby otrzymać na najbliższym posiedzeniu? 
Pan Marcin Marzec 
-„Oczywiście, że tak.” 
Mówca kontynuował: 
 „W sprawie anonimu na radnego Andrzeja Bolewskiego nie powinniśmy pewnych 
rzeczy procedować. Mieszkańcy Sandomierza muszą mieć na tyle odwagi, żeby się pod tymi 
zarzutami podpisać. Dotyczyło to Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Baczyńskiego. 
 Mieszkańcy bloku przy ulicy Baczyńskiego zwracają się z prośbą w sprawie 
rozpoczęcia procedury usunięcia azbestu z budynków spółdzielni oraz wyjaśnienia, na jakich 
zasadach są i były przekazywane gonty pod budowę wspólnot mieszkaniowych i zakładu 
gazowniczego. Usunięcia azbestu Rada Miasta nie może nikomu nakazać. To jest dobra wola 
spółdzielni, która ma swoje organy. 
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 Chcę Państwa poinformować, że to jest ostatnie pismo, które Rada Miasta będzie 
rozpatrywała, jeżeli nie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem.”  
Radna Renata Kraska : 
-„Swoją drogą, Panie przewodniczący, jak będziemy odpowiadać Pani Wojewodzie możemy 
delikatnie, w sposób kulturalny napomknąć, że nie należy zajmować się anonimami, nawet 
na takim wysokim szczeblu.” 
„Ludowy Klub Sportowy” przekazał odpis wniosku złożonego do budżetu miasta na 2019 rok 
z prośbą o akceptację.  
„Zarząd Koła Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło nr 33 w Sandomierzu” zwróciło 
się z prośbą o przekazanie materiałów promocyjnych miasta Sandomierza na cele 
organizowanej przez to koło zawodów wędkarskich.  
Wiem, że Pan burmistrz pozytywnie odpisał na to pismo. „Koło Wędkarskie” dostanie lub 
dostało już materiały reklamowe w ilościach takich które mogło.  
Mieszkanka Sandomierza wniosła sprzeciw dotyczący Miejscowego Planu Zagospodarowania 
dla „osiedla Mickiewicza”. 
Radny Marek Strugała w imieniu użytkowników ogródków działkowych i mieszkańców 
dzielnicy Kamień Plebański zwrócił się z prośbą o monitorowanie kanału wód opadowych 
idących w kierunku Rezerwatu Gór Pieprzowych. 
Myślę, że Pan burmistrz zwróci uwagę lub uczuli odpowiednie służby, żeby ten problem był 
rozwiązany.  
Burmistrz Sandomierza zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza o wskazanie propozycji 
delegata ze składu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w celu aktualizacji Miejskiej Rady 
Sportu. Delegatem Komisji został radny Jerzy Żyła - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza. 
Regionalna Izba Rachunkowa w Kielcach organizuje szkolenie dla przewodniczących  
i członków Komisji Rewizyjnych na temat absolutorium, zasady działalności i roli Komisji 
Rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium. Po konsultacji z częścią radnych i z Panem 
burmistrzem na szkolenie wyznaczyłem radnych Sylwestra Łatkę i Marka Strugałę.  
W dniu wczorajszym Pan Z.P.*) - mieszkaniec Sandomierza, złożył wniosek o nadanie 
honorowego obywatelstwa miasta Sandomierza Aleksandrowi Kazimierzowi Patkowskiemu. 
Wniosek Pana P.*) wyślę na skrzynki pocztowe wszystkich Państwa radnych. 
Szanowni Państwo, aby nie procedować i nie zbierać podpisów jako projekt obywatelski, 
wniosek Pana P.*) traktuję jako wniosek przewodniczącego Rady Miasta i w najbliższym 
czasie przygotuję projekt uchwały w tej sprawie.  
Szanowni Państwo, mają Państwo przed sobą oprócz materiałów sesyjnych druki oświadczeń 
majątkowych (2x). Warto rozliczyć się jak najszybciej. 
Jako osoba prywatna i przedstawiciel Was wszystkich i Pana burmistrza, uczestniczyłem  
w „Dniu Kobiet” w Domu Pomocy Społecznej razem z uczniami i niewielkim gronem 
pedagogicznym z Collegium Gostomianum, a także częścią członków, do których sam należę 
ze  Stowarzyszenia „Kocham Sandomierz”. Bardzo przyjemna uroczystość, kwiaty, słodycze, 
przedstawienie muzyczno-słowne. Warto takie rzeczy robić.  
W ostatnią niedzielę na Rynku Starego Miasta była kontynuacja biegu dla T.P.*) Byłem 
zaskoczony frekwencją obecnych ludzi. W drugiej połowie marca tak dużo jest już  
przyjezdnych ludzi, turystów i mieszkańców miasta. Każda impreza charytatywna jest warta 
podkreślenia, warta naśladowania i wspierania. W większości uroczystości, które były przez 
ostatni miesiąc, uczestniczyłem razem z Panem burmistrzem. Zachęcam Państwa radnych do 
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większej aktywności w niektórych uroczystościach i w organizacjach, które propagują fajne 
rzeczy charytatywnie.  
 
Wolne wnioski: 
Radny Jacek Dybus:  
-„ Proszę Państwa, ostatnio jest moda na wycinanie drzew. Poruszyłem ten temat na Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Na ulicy 11-go Listopada wycięto ich trzynaście. 
Należałoby wyciąć również karpy, żeby te trzydziestocentymetrowe pniaki nie wystawały nad 
ziemię.” 
Radny Andrzej Lebida: 
-„Panie Jacku, wycięte są drzewa, zostały korzenie drzewa, ale można to wykorzystać na 
siedziska, zrobić ładne ławeczki. Panie burmistrzu, figura Franciszka Ksawerego jest po 
prostu zniszczona. Koszty jej naprawy nie są wielkie.  
Radny przedstawił swoja interpelację. 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek:  
-„Panie przewodniczący, Wysoka Rado, a przede wszystkim Panie burmistrzu. Często słychać 
jak się wypowiadałam na temat brudu na ulicy Tadeusza Króla, Placu 3 Maja. Panie 
burmistrzu, bardzo dziękuję. Cała zima i teraz wiosną jest czysto. Pracownicy, sprzątają 
nawet w niedzielę rano, systematycznie. Jestem usatysfakcjonowana i nareszcie mieszkańcy 
mówią, że jest ład.  
Wprowadziliśmy uchwałę miesiąc temu odnośnie segregacji śmieci, zwiększenia opłat. Moja 
prośba dotyczy odnowienia koszy, dużych pojemników. Nie ma napisów: „papier” czy 
„tektura”, „plastik”, „szkło kolorowe”. Dziękuję.” 
Radna Kazimiera Bednarska:  
-„Chciałam powiedzieć, że na przejściu zginął 85-letni człowiek przy sandomierskim szpitalu.  
Brakuje sygnalizacji świetlnej. Chodzą tam nocą dorośli, dzieci. Koledzy radni apelowali już  
o to. Moja teściową z kolei potrącił tam samochód. Dziękuję.” 
Radny Wojciech Czerwiec:  
-„Niestety, Panie burmistrzu, w tym samym miejscu miałem poważną stłuczkę.” 
Radny Robert Kurosz:  
-„ Panie burmistrzu i Panie przewodniczący, złożyliśmy interpelację właśnie w tej sprawie. 
Prosimy w niej, żeby Pan burmistrz zorganizował spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, od strony Wojewody. Być może nawet od Marszałka z osobami, które 
odpowiadają za tę drogę w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych. Wśród nich jest  
skrzyżowanie na ulicy Dobkiewicza.  
Bardzo mi zależy na tym, żeby w momencie budowy chodników wzdłuż ulicy Eugeniusza 
Kwiatkowskiego był ciąg rowerowy od ulicy Lubelskiej aż do Milczan.” 
Radny Andrzej Bolewski:  
-„Temat skrzyżowania ulicy Portowej-Lwowskiej. Przejście dla pieszych jest głównie do 
szkoły, ale przechodzą tam i starsze osoby, które wracają z kościoła. Sygnalizacja świetlna 
jest źle ustawiona. Pisałem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która tłumaczyła się tym, 
że środków nie ma. Kierowcy przejeżdżają na żółtym świetle i wymuszają pierwszeństwo. 
Dzieci nie są tam bezpieczne. Dojdzie do nieszczęścia.  
Na Komisji Gospodarki Komunalnej zgłosiłem temat, że są stłuczki w rejonie ulicy Portowej, 
to jest dawny port. Kolejna sprawa to monitoringi powietrza w mieście, idźmy dalej  
w kierunku prozdrowotnego Sandomierza, prozdrowotnej turystyki. Dziękuję.” 
 



 

32 

 

Radny Andrzej Majewski: 
-„ Panie burmistrzu, mam prośbę, żeby zwrócił się Pan do Pana starosty, aby zadbał o front 
Liceum Collegium Gostomianum. Elewacja uległa uszkodzeniu. Dziękuję.” 
Radny Robert Kurosz:  
-„ Musimy włączyć Urząd Marszałkowski, ponieważ droga wojewódzka 723 łączy Sandomierz 
z Tarnobrzegiem. Może nowy Pan marszałek, będzie w stanie wyasygnować jakąś kwotę na 
półkilometrowy odcinek, aby powstał kawałek ciągu pieszo-rowerowego.” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„Przychylam się do Państwa wniosków. Są to sprawy, które mi bardzo leżą na sercu. Jako 
Rada Miasta przez poprzednie lata w sprawie skrzyżowania na ulicy Kwiatkowskiego przy 
Media Expert przygotowywała dokumentację, była wymiana pism z Generalną Dyrekcją. 
Pojawiły się różne koncepcje i wnioski. Jedziemy z Zastępcą Panem Pawłem Niedźwiedziem 
do Kielc. Chcemy do tego spotkania doprowadzić. Zaproszę osoby merytoryczne do 
Sandomierza, aby osobiście zobaczyły te niebezpieczne miejsca.  
Złożyliśmy wnioski do programu dotyczącego dróg czy miejsc niebezpiecznych.  
Środki są niewystarczające jak zwykle w stosunku do ilości wniosków.” 
Radna Renata Kraska:  
-„Chciałam powiedzieć tylko o tym, że to bardzo dobry pomysł spotkać się z marszałkiem.  
Jest program „Bezpieczeństwo+” i warto rozmawiać o tych miejscach i włączyć w tę dyskusję 
mieszkańców. Dziękuję.” 
Radny Krzysztof Szatan:  
-„ Czas spotkań w Komisjach jest różny. Starajmy się ustalać termin bliżej godziny 15.  
Radny Wojciech Czerwiec: 
-„ Szanowny radny, doskonale Pan orientuje się, że na niektórych Komisjach nieodzowny jest 
pobyt naczelnika, urzędnika czy burmistrza. 
Projekty uchwał wpływają w odpowiednich terminach. Tydzień przed sesją, musi być 
porządek obrad sesji zatwierdzony. Wszystkie projekty uchwał muszą być ponumerowane  
i teoretycznie rzecz biorąc od tego momentu jest możliwość, żeby w poniedziałek były 
Komisje. Absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby w poniedziałek zebrały się wszystkie 
Komisje.” 
Radny Robert Kurosz:  
-„Proszę Państwa, jedna z mieszkanek Sandomierza poinformowała , że nie słychać sesji  
w Internecie. Prosimy o wymianę mikrofonów na nowsze by poprawić jakość dźwięku.” 
Pan Andrzej Krasoń - informatyk Urzędu Miejskiego 
-„Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, był mały problem z urządzeniem. W trakcie jej trwania udało 
nam się to naprawić. Jak Państwo widzą, te mikrofony są zainstalowane tak, jak było 
poprzednie ustawienie stołu. Teraz będziemy zmieniać mikrofony i chcielibyśmy dokupić 
jeszcze jeden. Dobrym pomysłem jest też mównica. 
Pani Krystyna Socha - przedstawiciel Związków Nauczycielstwa Polskiego 
-„Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Panie burmistrzu. Proszę Państwa, chciałabym 
przedstawić wyniki referendum strajkowego z poszczególnych placówek, przeprowadzonego 
w dniach od 13 marca do 22 marca w szkołach na terenie miasta Sandomierza.  
Szkoły podstawowe, uprawnionych pracowników – 291 osób. Głosowało 249 osób. To jest 85 
i 67%. Za strajkiem wypowiedziało się 228 osób, to jest 91,56%. 
Przedszkola: 137 osób uprawnionych, głosowało 126 osób, to jest 91,97%, za strajkiem 
wypowiedziało się 118 – 93,65.  
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Jak Państwo widzicie, środowisko jest bardzo zdeterminowane skoro podjęto takie decyzje. 
Ostatni taki strajk był w dziewięćdziesiątym trzecim roku. W Sandomierzu wówczas 
strajkowała tylko jedna szkoła ponadgimnazjalna. Dwa lata temu był ogłaszany strajk,            
w którym nikt nie wziął udziału. Jestem  zaskoczona wynikami.”  
Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza 
-„ Proszę Państwa, należy wykosić tereny MOW-u. Jestem przedstawicielem części 
mieszkańców, ale zanim ruszą prace, rewitalizacje i endogeniczności, to przypominam 
Państwu, że część mieszkańców chce korzystać z tego MOW-u jako terenu zielonego.  
Proszę umieścić znaki doprowadzające z obrzeża miasta na parkingi.” 
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„Jadę do Kielc w tej sprawie.” 
Pani Z.W.*): 
-„ Komisja Komunalna nie zwróciła uwagi na to, że można zatrzymać projektowanie przez 
Wydział Techniczno-Inwestycyjny świetlnych informacji o czasie przyjazdu autobusów. Czy to 
jest potrzebne? Trzeba się też zastanowić nad projektowaniem zatok.”  
Burmistrz Sandomierza – Pan Marcin Marzec:  
-„W sprawie niebezpiecznych miejsc i w sprawie możliwości ustawienia tablic informujących 
o miejscach parkingowych, o parkingach w ogóle w Sandomierzu, tych głównie poniżej 
rynku, po to, by turyści nie wjeżdżali na ulicę Żydowską, będziemy jechać do Urzędu 
Marszałkowskiego, do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad. 
Jeżeli chodzi o projekt dotyczący transportu niskoemisyjnego cały czas prowadzimy bardzo 
zaawansowane rozmowy i pewne propozycje dotyczące zmian w tym projekcie chcemy 
przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim. Powiem tak: mamy zielone światło i ten projekt 
zostanie gruntownie zmodernizowany po to, żeby go dostosować do aktualnych warunków 
w naszym mieście. Zgadzam z tym, że takie elektroniczne tablice, informujące o tym, który 
autobus przyjedzie jeśli jedzie tylko jeden autobus są niepotrzebne. Może będzie w tej 
kwestii zrobiona aplikacja na telefon a to obniży nam koszty.  
Problemem jest częstotliwość kursowania autobusów w naszym mieście co dziesięć czy co 
piętnaście minut. Efekt jest taki, jaki sami obserwujecie. Wozimy powietrze w niektórych 
porach dnia. Za to powietrze musimy płacić rekompensatę, która ma wynosić w roku 2020 
około 3 000 000 złotych.  
W związku z tą umową, która jest wadliwie podjęta za zgodą Urzędu Marszałkowskiego 
byłem na kolejnej rozmowie z moimi pracownikami, którzy się będą tym projektem 
zajmować szczegółowo i dogłębnie.   
Mam nadzieję, że naprawdę doprowadzimy do szczęśliwego końca i nie obciąży naszego 
budżetu a jednocześnie zapewni to transport na odpowiednim poziomie dla naszych 
mieszkańców, z którego będą po prostu zadowoleni.” 
Radny Krzysztof Szatan:  
-„Panie burmistrzu, skoro mówimy o transporcie gdyby nam się udało PKS włączyć w ten 
program likwidacji wykluczenia komunikacyjnego? Tam są spore pieniądze do wzięcia.” 
Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  
-„Złotówka za wozokilometr. Jest dofinansowanie. Wiemy, że są takie możliwości. 
Rozmawiamy z wójtami gmin ościennych. Myślę, że nie jesteśmy w stanie w stu procentach 
zrekompensować pustych przejazdów.” 
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Radny Robert Kurosz: 
-„Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, większość autobusów, które było zakupione z UE 
ma kamery. Możemy przeliczyć, czy jeżdżą puste czy nie? PGKiM powinien mieć wykaz,  
w jakie dni i jakie godziny są puste.” 
 
Ad. 35  
Zamknięcie obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad. Podziękował  wszystkim za udział i zamknął  VI sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 

Wojciech Czerwiec 
Przewodniczący Rady Miasta  

 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 
 
*) 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 dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


