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Protokół Nr  9 
z IX sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 14  czerwca 2019 roku –  Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 9.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.40 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec– Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                Pan Wojciech Czerwiec otworzył IX sesję Rady Miasta Sandomierza przywitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana 
Pawła Niedźwiedzia - Zastępcę Burmistrza, Panią Anetę Przyłucką – Sekretarza Miasta, Panią 
Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, dziennikarzy 
oraz radnych.  
Powiedział, że IX sesja jest bardzo ważna i wyjątkowa ponieważ po raz pierwszy odbędzie się 
debata o stanie Gminy Sandomierz za 2018 rok.  
Zaznaczył, że w debacie wezmą udział tylko radni ponieważ Mieszkańcy nie zgłosili udziału  
w dyskusji. (…). „Mam nadzieję, że dyskusja będzie konstruktywna, rzeczowa  
i merytoryczna”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o zalogowanie się do urządzeń elektronicznych. Stwierdził, 
quorum. „Na sali obrad obecnych jest 19 (dziewiętnastu) radnych.”  
 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad? 
Uwag nie wniesiono. 
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Stwierdził że Rada Miasta Sandomierza przyjęła porządek obrad IX sesji, jak niżej: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018. 

a) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2018 rok, 

b) DEBATA, 

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Sandomierza. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r   . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym. 

9. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta poprosił Pana burmistrza o przedstawienie raportu  
o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018. 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza powiedział między innymi, że w związku z tym 
iż Raport jest dokumentem tworzonym po raz pierwszy, pracownicy Urzędu wzięli udział  
w specjalnym szkoleniu na temat jego tworzenia. Poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie 
najważniejszych  informacji. 
Pani Aneta Przyłucka -  Sekretarz Miasta powiedziała między innymi, że podstawą tworzenia 
raportu jest art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera wszystkie elementy, 
obligatoryjne i został podzielony na kilka części.  
Pierwszą częścią jest wstęp zawierający podstawę prawną. Kolejna część to informacje 
ogólne, przedstawiające gminę Sandomierz, jej strukturę demograficzną i ekonomiczną. 
Dalej znajdują się informacje zawierające porównanie Sandomierza z innymi gminami 
regionu świętokrzyskiego. 
Następna część zawiera informacje o stanie finansów gminy, wykonanie budżetu oraz 
realizację budżetu obywatelskiego.(…). „Ta część raportu jest bardzo syntetyczna, ponieważ 
wszystkie informacje, które tutaj są wymienione w skrótowy sposób, będą omówione 
szeroko w następnym punkcie porządku obrad sesji. Znajdą się one w sprawozdaniu 
finansowym i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018. Ta sama sytuacja dotyczy 
informacji o stanie mienia komunalnego, ona też jest dosyć syntetycznie ujęta. 
Najobszerniejszą częścią raportu jest informacja o realizacji polityk, planów i strategii. W tej 
części znajdują się wszystkie programy, które były realizowane w 2018 roku przez Urząd 
Miejski i jednostki organizacyjne miasta. Niektóre z tych programów opisane są bardziej 
szczegółowo, inne mniej. Powiem, z czego to wynika. Ponieważ z większości programów, 
wymagane jest złożenie sprawozdania za rok poprzedni, sprawozdania te były przyjmowane 
uchwałami Rady - w tych przypadkach, mamy informacje bardzo ogólne i odnośnik, w której 
uchwale znajdują się szczegółowe informacje. Programy, które nie mają takiego obowiązku, 
ta informacja jest obszerniejsza.  
Kolejnym elementem obligatoryjnym jest informacja o realizacji uchwał Rady Miasta 
Sandomierza. Mamy część wprowadzającą, ogólną, która zawiera informacje, ile było 
podjętych w roku ubiegłym uchwał, czego one dotyczyły, najważniejszych uchwał i część 
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szczegółową, tabelaryczną, która zawiera wszystkie uchwały, które zostały podjęte w roku 
ubiegłym i stan ich realizacji. Mamy informacje o oświacie, edukacji, w tej części znajdują się 
informacje dotyczące podstawy prawnej, informacje o placówkach oświatowych 
znajdujących się i funkcjonujących na terenie Gminy Sandomierz, zarówno tych publicznych, 
jak i niepublicznych, informacje dotyczące finansowania tych placówek, infrastruktury, czyli 
budynków, w których znajdują się te placówki, ilości uczniów czy dzieci uczęszczających do 
przedszkoli, ilości kadry pedagogicznej i kadry administracyjnej. Ponadto znajdują się tutaj 
informacje dotyczące programów unijnych i rządowych, w których biorą udział placówki 
oświatowe na terenie naszej Gminy, a także pomoc, która jest udzielana uczniom. Następnie 
mamy część dotyczącą promocji, kultury i turystyki. Opisana jest część dotycząca imprez 
kulturalnych, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o turystykę, wskazana jest ilość 
turystów, którzy w roku ubiegłym odwiedzili miasto Sandomierz i najbardziej atrakcyjne, 
najchętniej odwiedzane miejsca, wskazane są też najważniejsze działania promocyjne 
podejmowane w roku 2018.  
Kolejna część dotyczy współpracy z innymi społecznościami samorządowymi, między innymi 
z miastami partnerskimi oraz współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną 
Województwa Świętokrzyskiego.  
Ostatnia część to inne istotne działania burmistrza, najważniejsze wydarzenia realizowane  
z udziałem burmistrza, spotkania, które nie były wymienione wcześniej. Opisana jest również 
działalność Sandomierskiej Rady Seniorów, Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego i przynależność miasta do różnych związków komunalnych. Dziękuję bardzo.” 
Pan Wojciech Czerwiec:  
Otworzył debatę nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2018 rok.” 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zapytała, „czy 
możemy jeszcze się zadłużać, liczby mówią same za siebie w raporcie? Czy nie powinniśmy 
się zastanowić nad tym, żeby może z czegoś zrezygnować? Wiadomo, że z „Rewitalizacji” nie 
możemy się wycofać, ale np. mamy jeszcze program „Endogeniczności”, który pochłania 
wiele pieniędzy. W programie zawarte są mury obronne, które musimy wyremontować, 
może pozyskać inny program, żeby z tego zrezygnować? Wszystkie sprawy, które wcześniej 
zostały podjęte były podjęte przez innych burmistrzów. Musimy je realizować, a zaciągnięty 
dług spłacać. Miasto potrzebuje, żeby remontować ulice, chodniki, oświetlenie. Moja obawa 
dotyczy zobowiązań, które już są olbrzymie. Jakie Pan ma jeszcze plany na przyszłość?”. 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza:  
-„Szanowny Panie przewodniczący, Pani przewodnicząca. W zasadzie swoim pytaniem, mogę 
powiedzieć, że w pewnym sensie udzieliła Pani również odpowiedzi. Wszyscy stoimy przed 
ważnymi decyzjami, przed pytaniami w jakim miejscu się znajdujemy? Jakim dysponujemy 
budżetem? Jaki jest stan zadłużenia miasta i co możemy dalej wykonać po to, żeby miasto się 
rozwijało? Rozwój miasta jest nieodłącznie związany z wydatkowaniem pieniędzy. Oczywiście 
moglibyśmy w ramach budżetu, który posiadamy, administrować miastem, ale czy nas to 
interesuje? Chyba nie. Mieszkańcy oczekują od nas decyzji, inwestycji, poprawienia jakości 
życia. Tak jak zauważyła Pani przewodnicząca komisji i Państwo doskonale wiecie, jesteśmy 
zaangażowani w wiele programów i projektów, które wymagają wkładów własnych. Nad 
poziomem zadłużenia, nad bezpieczeństwem zadłużenia miasta, nad groźbą ewentualnego 
bankructwa czuwa Skarbnik Miasta - Pani Barbara Grębowiec. Myślę, że jesteśmy jeszcze  
w bezpiecznym miejscu. Myślę, że należy, musimy wręcz inwestować w rozwój miasta, 
korzystać z tych programów, które są dostępne. Dobrze Państwo wiecie, że pojawiają się 
następne programy. Chyba nie ma samorządu albo jest ich niewiele, które są niezadłużone. 



 

4 

 

Żyjemy na kredyt, zaciągamy zobowiązania, analizujemy, sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie 
spłacić. Po to zaciągamy, żeby się rozwijać. Podobnie można spojrzeć na miasto. Bierzemy 
udział w programach, owszem potrzebny jest wkład własny, który musimy ponieść - on też 
się zmienia. Państwo dobrze wiecie, że co innego było planowane w kosztorysach z roku 
2015, aniżeli to co dzisiaj, mając rok 2019. Ceny na rynku inwestycyjnym mocno się 
zmieniają. Na szczęście udaje się rozstrzygnąć niektóre przetargi i ta tendencja jest dobra. 
Trzymajmy mocno kciuki, żeby udawało nam się inwestować słusznie i odpowiednio, w takie 
programy, które naprawdę będą służyć miastu.  
Wspomniała Pani przewodnicząca o „Endogeniczności”, na razie nie realizujemy tego 
projektu, on jest przesunięty na lata następne, ponieważ nie jesteśmy w stanie. Nasz budżet 
nie jest w stanie udźwignąć aż tylu inwestycji w jednym czasie. Być może bylibyśmy w stanie 
go zmodernizować i sfinansować z innych źródeł, ale jest to temat do dyskusji. Za chwilę 
ruszają „fundusze norweskie”. Będziemy prowadzić działania, które pozwolą nam pozyskać 
tę pulę pieniędzy dla rozwoju Sandomierza. Przed nami kilka lat współpracy, to jest dopiero 
początek.  
Dzisiaj oceniamy to, co było w roku 2018. Państwo i ja zaczynamy nową kartę w historii 
Sandomierza tak naprawdę od roku 2019, a jesteśmy dopiero w jego połowie. Myślę, że 
uczynię wszystko wspólnie z Państwem, dyskutując, rozmawiając, żeby miasto rozwijało się, 
a jednocześnie, żeby poziom zadłużenia nie wzrastał albo wzrastał nieznacznie. Pani Skarbnik 
nas będzie pilnować wspólnie, żebyśmy nie przekroczyli pewnych wskaźników. Dziękuję.” 
Radny Jacek Dybus powiedział między innymi: „Wiedzieliśmy, że jesteśmy zadłużeni, ale 
jednocześnie zadłużenie zawsze maleje. Staramy się je spłacać. Martwią mnie bardziej 
zaległości z tytułu wszelkiego rodzaju podatków i należności nieopodatkowanych. Zadaniem 
na ten rok, powinno być to, żeby zmniejszyć je do minimum”. 
Radny Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji: 
-„ Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, szanowni Państwo, sprawy w samorządzie dzieją 
się intensywnie. Obecna sytuacja, aktualny stan Gminy, to efekt funkcjonowania samorządu, 
i działań podejmowanych przez burmistrzów miasta przez ostatnich kilka, a nawet 
kilkanaście lat. Z informacji, jakie do nas radnych docierają na spotkaniach i komisjach, 
widzimy, że ten rytm funkcjonowania i zarządzania tym miastem nie był dotychczas 
najlepszy. Efektem tego jest częściowa degradacja ekonomiczna i społeczna naszego miasta, 
a to odzwierciedlają raporty niektórych instytucji – znany chociażby Raport 122 miast 
najbardziej zdegradowanych w Polsce.  
Szanowni Państwo, zdumiewa bardzo chociażby indolencja władz miasta w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych w ostatnich piętnastu latach. W odpowiedzi na interpelację, jaką 
złożyłem, dotyczącą pozyskania środków Gminy w okresie ostatnich piętnastu lat, czyli 
w okresie, kiedy jesteśmy w UE, Sandomierz pozyskał około 45-50 mln. zł. Z wyliczeń 
wychodzi, że jest to około 3 mln. zł rocznie. To bardzo słaby wynik, tym bardziej, że sąsiednie 
samorządy miejskie pozyskały ich kilka, a niektóre kilkanaście razy więcej. Myślę, że ten 
czynnik jest również powodem, że sytuacja gminy i miasta jest taka, a nie inna.  
Trudno wobec obecnego Pana burmistrza Marcina Marca mieć zarzuty, ponieważ zarządza 
miastem dopiero od kilku miesięcy. Myślę, że w Radzie, ale przede wszystkim wśród 
wyborców ma duży kredyt zaufania, do działania, do tego, żeby te niekorzystne tendencje 
odwracać. Pan burmistrz po zapoznaniu się przez kilka miesięcy ze specyfiką pracy na pewno 
przedstawi nam w najbliższym czasie swoje expose, przedstawi swoje plany i działania na 
najbliższą kadencję. Panie burmistrzu, mieszkańcy na to liczą, radni na to liczą, ja na to liczę  
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i życzę powodzenia w pracy dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców.  Panie burmistrzu, 
tak na koniec – najwyższy czas na zmiany. Dziękuję.” 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, powiedział między innymi: 
-„ Gmina opracowała studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego  
w 2000 roku i obecnie w przygotowaniu znajduje się zmiana nr 5 tego studium . Koniec prac 
przewidziany jest na 2020 rok i zmiana ta ma przede wszystkim uwzględniać wnioski 
i sugestie mieszkańców w zakresie przeznaczenia terenów mieszkaniowych. Chodzi przede 
wszystkim o dopuszczenie tych terenów do handlu i usług, co jest chyba takim znakiem 
czasu, oraz ma uwzględniać dopuszczenie na mieszkalnych terenach budownictwa 
wielorodzinnego i możliwość budowy budownictwa jednorodzinnego. Chodzi również  
o zmianę terenów zielonych i ogródków działkowych pod zabudowę jednorodzinną. Miasto 
posiada dwadzieścia cztery plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 
powierzchnię 12 km², co daje nam 42% całej Gminy. Obecnie w przygotowaniu znajduje się 
zmiana nr 1, dotycząca osiedla „Chwałki’. Istnieje możliwość zabudowy na terenach 
nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego. Dzieje się to na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, która jest wydawana indywidualnie dla każdej  lokalizacji. Myślę, że 
miasto w dalszym ciągu powinno czynić starania po to, aby plany przestrzenne były w miarę 
możliwości finansowych Gminy aktualizowane i odpowiadały przede wszystkim 
zapotrzebowaniu mieszkańców. Dziękuję.” 
Radny Andrzej Bolewski powiedział między innymi: 
-„ Panie burmistrzu, Panie przewodniczący, szanowni Państwo powstanie raportu o stanie 
miasta jest bardzo ważne i myślę, że kolejne kadencje w przyszłości, kolejni burmistrzowie 
będą tak dokumenty przedstawiali i samorządowi, i mieszkańcom. Satysfakcjonuje mnie 
wypowiedź pana burmistrza, szczególnie w tym kontekście jaką ma misję i jak widzi ogólnie 
miasto. Pozyskanie środków, to potwierdzenie czuwania nad tą bezpieczną granicą, 
utrzymania zdolności finansowej gminy. Zgadzam się, że były poprzednie kadencje, gdzie 
były większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Pan burmistrz powiedział, że 
jesteśmy przygotowani na odbiór nowych programów np. „środki norweskie”. To jest bardzo 
ważne. Dziękuję”. 
Radny Krzysztof Szatan: 
-„Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie prześledzić wskaźniki rozwoju miasta Sandomierza, 
na podstawie których powinniśmy dzisiaj debatować. Syntetyczną informacją o tym, jak 
realizujemy cele strategiczne są wskaźniki podane w raporcie. Mamy trzy cele strategiczne, 
wspólnie ustalone kiedyś.  
Cel strategiczny nr 1: stwarzanie godnych warunków życia i rozwoju dla mieszkańców miasta 
Sandomierza. Na 30 wskaźników, 7 wskaźników przez okres trzech lat nie było 
realizowanych.  
Cel strategiczny nr 2: rozwijanie królewskiej wizji miasta Sandomierza – na 20 wskaźników, 9 
nie było realizowanych.  
Cel strategiczny nr 3, to znaczy tworzenie nowoczesnej infrastruktury, która ma na celu 

przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta – na 39 wskaźników, 23 wskaźniki w przeciągu 
3 lat nie były realizowane.  
Proszę Państwa, w sumie na 89 wskaźników 39 w przeciągu lat nie było realizowanych. 
Warto byłoby się nad tym zastanowić i tę strategię zweryfikować. Powinniśmy się zastanowić 
i dyskutować o tym, co będzie? Co chcielibyśmy zmienić? W mojej ocenie sytuacja jest 
niezadowalająca. Dziękuję.” 
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Pan Marcin Marzec:  
-„Rzeczywiście dokument strategii powstawał na lata 2015-2025. Jeżeli niektóre wskaźniki 
nie zostały w ciągu trzech lat zrealizowane, to może też był zamysł tej strategii taki, że będą 
one realizowane w latach następnych, do roku 2025. Tak na marginesie, być może tak to po 
prostu miało funkcjonować. Przystępujemy do zaktualizowania i do zmiany tej strategii, bo 
jak Pan radny słusznie zauważył, niektóre zapisy nie przystają do aktualnego stanu, ponieważ 
życie jest dynamiczne, zmienia się, więc i ten dokument należy zaktualizować i zmienić. 
Niebawem wydam takie zarządzenie, które powoła zespół i zaproszę również Państwa do 
współpracy przy aktualizacji strategii miasta Sandomierza.” 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział: 
-„Na stronie 7 raportu jest jedno niepokojące  zdanie : 
„Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej ludności w Sandomierzu przyczynią się do 

coraz większego obciążenia osób w wieku produkcyjnym, które będą musiały utrzymywać 

powiększającą się stale liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym”.  

Sandomierz traci mieszkańców nie tylko z powodu, że młodzi wyjeżdżają, ale tak jak ilustruje 
tabela 2. „Statystyka urodzeń i zgonów w Sandomierzu w latach 2012-2018” , że niestety 
więcej nas odchodzi niż się rodzi. Za kilka lat wydatki miasta będą coraz większe na 
utrzymanie tego miasta, na osoby starsze, natomiast będzie mało ludzi produkcyjnych, 
którzy będą coś dawać dla miasta, dochody mogą maleć. Obym się mylił. Nad tym musimy 
się głęboko zastanowić. Znalazłem kolejne zdanie : 
„Sandomierz ma największy wskaźnik w kraju z przedsiębiorczości wśród wybranych miast”, 
zobrazowane właściwie na czterech miastach: Sandomierz, Jędrzejów, Busko Zdrój i Staszów.  
Brakuje mi zestawienia i porównania w stosunku do powyższych czterech miast odnośnie  
wydawania pieniędzy na oświatę. Czy wydatki na oświatę są porównywalne na mieszkańca  
z kwotą wydawaną przez Staszów, Jędrzejów czy Busko?  
Mamy tutaj też takie zdanie:  
„Sandomierz należy do najcenniejszych historycznych zespołów urbanistyczno-

krajobrazowych Polski. Miasto wraz z historycznymi zabytkami architektury, pięknie położone 

na wysokim brzegowisku na wzgórzach, poprzecinanych lessowymi wąwozami tworzy 

malowniczy pejzaż”.  

Mało wydajemy na ochronę zabytków, na Starówkę, która właściwie napędza nam 
wszystkim turystów i gości, warto by się pokusić, żeby troszeczkę to zmienić. Współpraca  
z innymi społecznościami samorządowymi – mamy podpisane cztery umowy z miastami 
partnerskimi i właściwie tak naprawdę ta współpraca jest chyba na bardzo wysokim 
poziomie i na wielu płaszczyznach.  
Natomiast z raportu wychodzi mi, że jedyna współpraca między np. Ostrogiem  
a Sandomierzem wygląda tak, że co dziesięć lat burmistrz się spotyka z władzami Ostroga, 
podpisują umowę o przedłużeniu partnerstwa i właściwie cała współpraca na tym się kończy. 
Z Volterrą nie pamiętam, żeby przez ostatnie osiem lat czymkolwiek Rada się zajmowała. 
Myślę, że warto rozszerzyć tę współpracę i pomyśleć nad strategią”.  
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 
-„ Szanowni Państwo, Panie przewodniczący, Panie burmistrzu, wysoka Rado, właściwie 
dzisiaj debatujemy nad dwiema rzeczami: nad zaufaniem do Pana burmistrza jako novum  
i nad absolutorium za wykonanie budżetu. Odniosę się pokrótce do wykonania budżetu za 
ubiegły rok, bo to jest w istocie bardzo ważna kwestia. 
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Proszę Państwa, nasz budżet nie wygląda tak pięknie i malowniczo. Przede wszystkim, należy 
przypomnieć o trzykrotnym zwróceniu nakładów, które były dane do miasta z budżetu. 
Pieniądze były przeznaczone na ulice: Maciejowskiego i Cieśli. 
Kolejna rzecz, proszę Państwa – niedoszacowane inwestycje. Czy Panowie się w tym roku 
zastanawialiście jak podołać tym inwestycjom, które są już w toku, a nie ma na nich 
funduszy? Plac 3-go Maja - drugi etap stoi w miejscu. Wykonawca nie chciał podpisać umowy 
po wygranym przetargu, bo zrezygnował.  
Kolejny przykład parku i stadionu, który ma dziesięć lat. Obiekty się sypią.  
Niedoinwestowana jest niestety oświata, sport (piłka nożna) w mieście. Cały czas 
zastanawiamy się co zrobimy ze Szkołą Podstawową Nr 4 . Czy zostanie na ulicy Mickiewicza, 
czy na ulicy Cieśli?  
Kiedy byłam radną w poprzedniej kadencji prosiłam Pana burmistrza Bronkowskiego o to, 
żeby jeszcze w trakcie projektowania i budowania Przedszkola Nr 6 można było wyodrębnić 
pomieszczenia na żłobek. W tej chwili mamy żłobek w ww. przedszkolu, ale kosztem sali 
gimnastycznej. Toalety dla dzieci zostawiają wiele do życzenia bo żadna nie pasuje i są tylko 
dwie umywalki na tylu podopiecznych. 
Proszę Państwa, te rzeczy wymagają zastanowienia i pewnej refleksji.  
Czy w Raporcie o stanie Gminy znajduje się miejsce i są przeznaczone pieniądze na to, by 
przygotować teren dla potencjalnych przedsiębiorców czy inwestorów? Żeby mogli tutaj 
przyjść z działalnością, żeby mogli też rozwijać nasze miasto przemysłowo, produkcyjnie? 
Turystyka może w pewnym momencie się skończyć, tak jak mieliśmy kilka lat temu. Skupmy 
się na tym, że miasto trzeba rozwijać w innych kierunkach.  
Kwestia mieszkań. Dobrze, że jest w Sandomierzu jedna i druga spółdzielnia mieszkaniowa, 
bo ustawiły bloki. Ludzie mają gdzie mieszkać, ale obie spółdzielnie borykają się z tematem 
braku terenów na rozwój budownictwa. Miasto nie buduje żadnych bloków komunalnych, 
jedynie socjalne, których jest wciąż za mało.  
Były pieniądze w budżecie na lokale tymczasowe, o które tak walczył Pan przewodniczący 
Wojciech Czerwiec na Komisjach, ale ich nie zrealizowano.  
Proszę Państwa, jak możemy mówić o tym, że stan miasta jest rewelacyjny?  
Kolejna rzecz, brak perspektyw dla ludzi młodych. Od lat słyszę, że nasze miasto jest dobre 
dla seniorów i dla maluczkich, bo dzieci lubią się bawić w piaskownicy i nie potrzebują 
niczego więcej. Seniorzy już może tacy w wieku osiemdziesięciu kilku lat, może już nie bardzo 
mają się czego spodziewać…” 
Radny Andrzej Lebida wtrącił: „Nie dożyją tego, nie dożyją.” 
Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek , kontynuując:  
-„Dla nas, dla ludzi w wieku średnim, dla ludzi młodych, którzy kończą studia. Mamy dzieci, 
które kończą studia i mówią: „Nie przyjedziemy, bo tu nas nic nie czeka. Nie mamy mieszkań, 
nie mamy pracy”. Zatrudnienie w Sandomierzu można dostać tylko dzięki znajomościom. 
Chcemy, żeby nasze miasto było miastem przyjaznym.  
Każdy z nas miał w swoim programie wyborczym, kiedy kandydował na burmistrza czy na 
radnego, że miasto ma być przyjazne dla każdego, nie tylko dla mieszkańca, który ma 
znajomości, żeby rozwijało się pod względem urbanistycznym, infrastruktury, przemysłu, 
budownictwa, gospodarczego, rolniczego.  
Na ostatniej Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedziałam, że nam wszystkim, 
powinno zależeć na tym, żeby miasto rozwijało się, a raport za stan Gminy z 2019 roku, był 
lepszy. Żebyśmy mieli satysfakcję, że wraz z nowym nadaniem urzędu od Pana burmistrza  
i nas radnych, żeby to miasto miało inny obraz w środowisku, żeby mówili ludzie, że wreszcie 
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przyszła ekipa – burmistrza, radnych, ludzi, pasjonatów i miłośników tego miasta, ci, którzy 
chcą, żeby miasto się rozwijało i żeby każdemu tu się żyło dobrze.  Apeluję do Państwa i mam 
nadzieję, że ten apel mój nie pozostanie bez echa, żebyśmy pokazali w naszym mieście, że 
potrafimy przejść ponad podziałami poglądowymi i światopoglądowymi i politycznymi, 
żebyśmy działali na rzecz rozwoju i dobra dla każdego mieszkańca, dla naszego miasta, bo po 
to ludzie nas wybrali i tego od nas oczekują. Dziękuję bardzo.” 
Pan Marcin Marzec:  
-„ Chcę odnieść się do tego co Pani radna powiedziała. Myślę, że wszystkim nam zależy na 
tym, żeby miasto się rozwijało, a mieszkańcom żyło się lepiej. To są slogany, ale prawdziwe. 
Od kampanii wyborczej deklaruję pełną współpracę i rozmowę ze wszystkimi osobami, 
którym tak jak i mnie zależy na rozwoju naszego pięknego miasta. Dodam tylko, że SKS Wisła 
Sandomierz łącznie z promocją w roku 2018 otrzymało dotację w kwocie 590 000,00 zł,  
a Wisła Junior Sandomierz – 100 000,00 zł. Miałem przyjemność odebrać w Lublinie dyplom 
za zajęcie piątego miejsca w Polsce,  w kategorii gmina miejska wspierająca piłkę nożną. 
Plebiscyt organizowany przez miesięcznik samorządowy „Wspólnota”.” 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Sandomierza powiedział, między innymi: 
-„ Szanowni Państwo, odniosę do wypowiedzi radnej Agnieszki Frańczak- Szczepanek. 
Rzeczywiście parę razy Panu burmistrzowi Bronkowskiemu zdarzyło się otrzymać 
dofinansowanie, które było nieco wyższe niż obecnie. Otrzymaliśmy z tzw. „Programu 
Schetynówek” dofinansowanie w wysokości 50% inwestycji. (dot. budowy ulic Cieśli  
i Maciejowskiego) 
18 czerwca br. z tego, co się orientuję, wykonawca wejdzie na teren budowy i zaczną się 
prace etapami. Rozmawiamy z Panią prezes spółdzielni na temat zorganizowania 
tymczasowych miejsc parkingowych, bo wiadomo, że będzie wymiana asfaltu, będzie 
wymieniona konstrukcja chodników, konstrukcja parkingów.  
Na pewno trzeba się przygotować na duże utrudnienia, między innymi na zmianę organizacji 
ruchu. Ruch będzie odbywał się od ronda na skrzyżowaniu między Maciejowskiego  
i Mickiewicza w kierunku ulicy Cieśli. Wykonawca szykuje się do pracy, rozgląda się za 
miejscem na to, by składować swoje materiały budowlane, materiały pochodzące z rozbiórki. 
Myślę, że w końcu ta ulica doczeka się remontu.  
Bardzo fajnie, że to, co się nie udało przez tyle lat, Panu burmistrzowi uda się w pierwszym 
roku kadencji. To jest ogromna zasługa również pracowników Urzędu Miasta, bo stawali na 
głowie, żeby jak najszybciej przygotować dokumentację, jak najszybciej zorganizować  
przetarg.  
Druga kwestia to szacowane inwestycji.  
Szanowni Państwo, dzisiaj w „Gazecie Prawnej” jest bardzo ciekawy artykuł właśnie na ten 
temat. Znowu firma, która robi kawałek drogi krajowej zeszła z placu budowy. Inwestycja jest 
praktycznie zakończona w 90%, a wykonawca schodzi. To nie jest tylko problem 
Sandomierza, to nie jest tylko problem powiatu sandomierskiego, to jest tendencja 
ogólnokrajowa. Kiedy przygotowywano „Rewitalizację” i wszystkie programy, w których 
bierzemy udział, koszty inwestycji były znacznie mniejsze. Od tamtych lat, od 2016 roku 
asfalt podrożał prawie o 100%. To nie są moje wymysły, to jest artykuł dostępny, można 
sobie przeczytać, zapoznać się. Jeśli chodzi o park – ja gdybym go robił, zacząłbym trochę  
z innej strony. Zacząłbym od przerzedzenia drzew, bo według tego, co mówią dendrolodzy, 
część z nich jest chora i najzwyczajniej w świecie musi być wycięta. Później od alejek,  
a dopiero na końcu zacząłbym robić fontannę, o ile ta fontanna jest potrzebna. Mam co do 
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tego spore wątpliwości, ale nie dyskutujmy. Natomiast ktoś podjął decyzję i zaczął pracę od 
innej strony. 
Jeżeli chodzi o stadion, szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, sytuacja jest nieciekawa. 
Sytuacja jest znana od wielu lat, że stadion przecieka i wymaga generalnego remontu. 
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o uzyskanie dofinansowania  na odbudowę 
stadionu i myślę, że jeżeli uda nam się uzyskać na ten cel pieniądze to problem się rozwiąże.  
Pan burmistrz prowadzi rozmowy z PZPN-em dotyczące ewentualnie dołożenia się do tej 
inwestycji.  
Złożyliśmy wniosek o zadaszenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, żeby dzieci wreszcie 
miały rozsądne i przyzwoite warunki do uprawiania sportu. Jeżeli chodzi o Szkołę 
Podstawową nr 4 - że tak się wyrażę - drugi budynek, bo tam są dwa: jeden na Mickiewicza 
drugi na Cieśli, tam będzie modernizacja. Myślę, że absolutnie należy uspokoić rodziców, 
uspokoić dzieci. Tam nic innego niż szkoła raczej nie będzie, a przynajmniej być nie powinno. 
To jest budynek przeznaczony do oświaty i takiemu celowi ma służyć. Podkreślam również 
fakt, szanowni Państwo, że jeżeli wchodzimy w taką modernizację to pojawia się problem  
z wykorzystaniem tego budynku. Jest całość projektu i ten budynek oświatowy  według 
projektu może tylko i wyłącznie służyć celom oświatowym. To jest dofinansowanie  
w granicach 95%, tak, że żal nie skorzystać.  
Jeśli chodzi o Przedszkole nr 6, szanowni Państwo, tam już w momencie uzyskania 
pozwolenia na budowę, a więc opracowania projektu budowlanego od początku były 
przygotowane dwie sale na żłobek. Absolutnie nie jest prawdą, że kosztem sali 
gimnastycznej. Powstanie nieco później z uwagi na fakt, że w związku z tym, że mamy 
sytuację w budżecie jaką mamy, a pojawiły się możliwości uzyskania środków, więc o te 
środki aplikować. W chwili obecnej przeszliśmy już pierwszą ocenę formalną, jesteśmy 
dobrej myśli, może dofinansowanie uda się zdobyć.  
Jeżeli chodzi o teren pod inwestycje i co mówił pan radny Tomasz Malinowski, 
podejmowaliśmy uchwałę o zmianie studium. W Sandomierzu np. jest taka działka przy ulicy 
Lubelskiej, przeznaczona w miejscowym planie na cele oświatowe bez możliwości zabudowy. 
Ta zmiana studium, którą Państwo przegłosowaliście, właśnie temu ma służyć, żeby ten 
obszar dwuhektarowy mógł zostać przygotowany na inwestycję. 
Jeżeli, szanowni Państwo, chodzi o wyjazdy młodych ludzi, naszych mieszkańców  
z Sandomierza – będą ludzie wyjeżdżać na uniwersytety, na politechniki, na akademie 
medyczne i to jest normalne. Ważne, żeby wrócili.  
Powiat sandomierski sprzedawał 28 działek inwestycyjnych przy ul. Milberta. Z 22 już  
sprzedanych działek 60-70%  kupili ludzie spoza Sandomierza. Może to jest też sposób na to, 
żeby przyciągać ludzi z zewnątrz? Żeby przyjeżdżali tutaj, budowali swoje domy, zakładali 
rodziny i żeby ten Sandomierz i teren ziemi sandomierskiej służył jako centrum do życia (…) 
Chciałbym serdecznie pogratulować Panu Prezesowi PGKiM wybudowanej na tym terenie 
sieci wodociągowej, woda tam jest, można się budować. 
Mieszkańcy, którzy tam chcą się budować, chcą tam żyć i płacić tutaj, w naszym mieście 
podatki, doczekali się wody dopiero w 2019 r.  
Byłem osobiście tam wczoraj, stoją trzy budynki mieszkalne, czwarty już się kończy. Powstaje 
naprawdę fajne osiedle. Biorąc pod uwagę uregulowania prawne, a w szczególności ustawę 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych to jest jakaś fajna sprawa dla Sandomierza.  My 
musimy zainwestować w infrastrukturę i przyciągać tutaj ludzi. Najzwyczajniej w świecie 
przyciągać tutaj ludzi. Niedopuszczalną  rzeczą w XXI wieku, żeby ludzie w Sandomierzu nie 
mieli kanalizacji, żeby ludzie w Sandomierzu nie mieli wodociągu. Są ogromne opóźnienia 
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w infrastrukturze również drogowej, ale pierwszy raz od nie wiem ilu lat, bo nie śledzę 
statystyk w tym temacie, będziemy składać wniosek o dofinansowanie w ramach programu 
rządowego „usuwania skutków klęsk żywiołowych”.   
Szanowni Państwo, dofinansowanie w takim wypadku to jest 80% inwestycji. Powoli, 
spokojnie ruszamy do przodu. Cieszę się, że wszystkim nam leży na sercu dobro naszego 
pięknego miasta, że potrafimy się zjednoczyć w tym celu. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo.” 
Radny Andrzej Lebida powiedział między innymi: 
-„ Prawda jest też taka, że Pan burmistrz jest równy pośród nas wszystkich dlatego, że dwie 
kadencje był radnym (…), chcę Państwu powiedzieć, że nasze miasto czyli sandomierzanie 
wybrali Pana i sądzę, że będzie dobrym gospodarzem. 
Najważniejszą sprawą na ulicy Mickiewicza była wymiana tylko asfaltu a niewymienianie 
krawężników i kanalizacji. Ostatnio była burza, wszystko się zalało, zatkało. Pan starosta 
nagle krzyknął do pani wojewody: „Niech Pani da pieniądze, bo nam to wszystko zalewa”. 
Panie burmistrzu jest Pan znany jako sandomierski działacz, kocha Pan to miasto, bo to rzecz 
jest oczywista, ale pod tym asfaltem starym leży kostka. To jest złoto dla Sandomierza, to jest 
miasto zabytkowe. Wystarczy tę kostkę po prostu zdjąć, ona jest nieubita. 
Jest szansa, żeby po prostu rzecz przypilnować.  
Mamy piękny budynek „Galerii Królewskiej”, z której jestem bardzo dumny, bo zostało 
wszystko uporządkowane.(…) Musimy się zmobilizować, bo miasto się nigdy nie rozwinie(…)”  
Pan Marcin Marzec zapytał, 
-„Zaciekawiła mnie wypowiedź Pana Andrzeja Lebidy. Gdzie ta kostka jest pod ulicą 
Mickiewicza i co to za kostka, bo ja nie wiem? Granitowa kostka pod ulicą Mickiewicza?” 
Radny Andrzej Lebida: 
-„ Jest. Wystarczy po prostu ją zdjąć, ale nie z całej ulicy.” 
 Pan Marcin Marzec:  
-„Panie Andrzeju, powiem jeszcze odnośnie awarii w czasie deszczu nawalnego, która była na 
ulicy Mickiewicza vis a vis Komendy Powiatowej Policji. Była tam awaria studzienki.  Były 
naprawiane w ten sposób, że zakładane były rękawy, które pod wpływem ogromnego 
ciśnienia wody się zerwały, zatamowało prześwit studzienki i nastąpiła tzw. cofka. Wszystko 
jest na etapie naprawiania i będzie porządku.”  
Radna Kazimiera Bednarska: 
-„Chciałam tylko powiedzieć, że nasz Sandomierz jest przepiękny. Mieszkam tu od 
dwudziestu pięciu lat, od 30 lat pracuję jako pielęgniarka i z racji wykonywania zawodu całe 
swoje życie zawodowe, poświęciłam pracy z chorymi. Pracując na Wydziale Onkologii mam 
styczność z ludźmi przewlekle i terminalnie chorymi. Są to osoby leżące, cierpiące, mają 
różne dolegliwości. W naszym szpitalu nawet nie ma klimatyzacji. Ktoś mi powie, że to należy 
do starostwa – owszem, należy, ale powinno też nam leżeć na sercu dobro wszystkich. Ludzie 
i pracownicy mdleją z powodu wysokiej temperatury.  
Proszę sobie wyobrazić chorego człowieka na raka płuc, który jest z dusznością i nie ma 
klimatyzacji. Nie pomaga wilgotne nakładanie jakichś mokrych rzeczy na kaloryfery, 
w zasadzie nie pomaga nic. Pracujące pielęgniarki na oddziale też słabną. Na oddziałach jest 
temperatura do 30 stopni. Wkłada się suchy lód do szafek i tak się chłodzi leki. To jest może 
nie promocja miasta, ale bardzo bym chciała i prosiła, jeżeli mają Państwo budżet, aby może 
pomyśleć o klimatyzacji. Pomyśleć o parkingach przed szpitalem. Stan ich jest taki, jak 
wszyscy wiemy, bo jest jeden szpital. Tu się rodzą nasze dzieci, często umierają nasi znajomi, 
więc z tego miejsca bardzo proszę, jeżeli Pan burmistrz, Pan przewodniczący miałby jakiś 
wpływ na Pana starostę o wstawiennictwo w tej sprawie. 
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Z obietnic Pana starosty nic nie wyszło. Nie mnie to oceniać, może nie ma pieniędzy. Bardzo 
bym prosiła, żeby wpłynąć na jakość i wizerunek naszego szpitala, bo jest to nasz jedyny 
szpital. Nasz Oddział Neurologii zajął pierwsze miejsce w Europie. Warto pomóc  
i pracownikom, i pacjentom. 
Druga sprawa, mieszkam na obrzeżach miasta, piękny jest Sandomierz, Rynek, ulice główne, 
natomiast trochę mniej ulica Nowa, ulica Krucza. Na naszej ulicy Nowej nie był remontowany 
chodnik dwadzieścia lat. Jest aż 25 dziur. Jest brzydko. Może nie w tym roku, może  
w następnym, trzeba wziąć pod rozwagę, żeby coś z tym fantem zrobić.   
Ludzie są zdesperowani, często do mnie apelują. Proszą, żeby nie tylko miasto reperowało  
ulice w mieście, ale żeby też zająć się ulicami spoza, bo my też płacimy podatki. Chodzą tam 
do szkoły nasze dzieci, wracamy w nocy z pracy, trzeba iść środkiem jezdni, no bo nie ma 
chodnika. Często dochodzi do stłuczek, niepotrzebnych zdarzeń, nie wspomnę już o naszym 
nieszczęśliwym rondzie, które wszyscy znamy. Wiem, że to jest droga krajowa, nie ma na to 
wpływu, jednak dochodzi tam nadal do różnych nieszczęśliwych zdarzeń. Bardzo dziękuję.” 
Pan Wojciech Czerwiec - w związku z brakiem zgłoszeń - zamknął dyskusję. Powiedział, że 
Rada będzie podejmować teraz uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 
Miasta Sandomierza, następnie odczytał treść  projektu uchwały: 
 
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa  ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:  

 

§1. 

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Sandomierz na rok 2018 oraz przeprowadzeniu 

debaty Rada Miasta Sandomierza postanawia udzielić Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

wotum zaufania.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał: 
-„ Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie 
elektronicznie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
15 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

Uchwała Nr IX/116/2019 
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 4  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok. 

 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że radni otrzymali w ustawowym terminie kompletne 
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 
Poprosił o opinie komisji o sprawozdaniach. 
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Komisja Budżetu i Finansów: Opinia pozytywna. 
Komisja Rewizyjna: Opinia pozytywna.  
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił Pana burmistrza o przedstawienie  sprawozdań. 
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza:  
-„Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo radni, szanowni Państwo, zgodnie z zapisami 
ustawy o finansach publicznych przedstawiłem Państwu w terminie do 31 marca 2019 roku 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z objaśnieniami oraz informacją  
o stanie mienia komunalnego. Natomiast w terminie do 31 maja bieżącego roku otrzymali 
Państwo sprawozdanie finansowe Gminy za rok ubiegły. Myślę, że szczegółowe informacje 
przedstawi Pani Skarbnik.” 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta - powiedziała między innymi; 
Wykonanie budżetu szczegółowo omówiono na Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej. 
 Budżet Gminy jest roczny i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Został uchwalony  
20 grudnia 2017 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie. Budżet 
po przyjęciu został przesłany do jednostek celem opracowania planów finansowych. Został 
uchwalony  z zachowaniem zasady równowagi budżetowej, to znaczy wydatki określone na 
poziomie kwoty 111 602 329,00 zł zostały w całości pokryte dochodami. Rozchody  
w wysokości 3 500 000,00 zł były pokryte przychodami tej samej wysokości.  
 W trakcie roku w budżecie dokonywano zmian uchwałami Rady Miasta lub 
zarządzeniami burmistrza na podstawie stosownych upoważnień. Na koniec roku budżet 
przedstawiał się następująco:  
- Dochody, wykonano w wysokości 108 953 164,13 zł.  
- Wydatki wykonano w kwocie 109 498 419,54 zł.  
- Budżet zamknął się deficytem w wysokości 545 255,41 zł, został on pokryty w całości 
wolnymi środkami, które pochodzą z nadwyżki za ubiegły rok. „Jeżeli chodzi o wolne środki 
wykonane w ubiegłym roku, to kwota 8 446 484,41 zł. Dług, który mamy praktycznie się nie 
zmienia, ponieważ zaciągamy nowe obligacje, wynosi 36 250 000,00 zł.”  
 
WYKONANIE DOCHODÓW 
Pani Barbara Grębowiec  powiedziała między innymi, że: 
- Największą pozycję dochodów stanowią podatki i opłaty, jest to kwota 51 850 000,00 zł  
oraz dotacje z tytułu wykonywania zadań pomocy społecznej w wysokości 22 903 622,49 zł.  
- Oświata i wychowanie - większą część dochodów stanowi subwencja oświatowa i dotacja 
na przedszkola, jest to kwota 19 549 724,95 zł.  
- Administracja publiczna – 384 655,96 zł - głównie dotacja na zadania zlecone.  
- Dochody z kultury fizycznej – 1 151 431,58 zł. 
- Gospodarka mieszkaniowa – 7 461 501,45 zł - głównie są wpływy z czynszów, jak również 
opłata adiacencka, użytkowanie wieczyste i dzierżawa.  
- Gospodarka komunalna – 4 717 545,68 zł. 
- Podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata skarbowa, 
opłata za zajęcie pasa drogowego, parkingi – 27 344 437,17 zł. 
- Podatki od udziału w podatkach od osób prawnych fizycznych – 24 505 555,43 zł.  
- Subwencja z budżetu państwa – 15 363 287,00 zł. 
-  Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną – 21 364 955,53 zł.  
„Jeżeli chodzi o dotacje na pomoc społeczną, otrzymujemy z budżetu państwa dotacje na: 
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- świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 8 300 000,00 zł,  
- świadczenia wychowawcze 500+  prawie 11 000 000,00 zł,  
- nowy program rządowy 300+ : 705 000,00 zł,  
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 200 000,00 zł,  
- wszystkie zasiłki celowe kwota 912 000,00 zł, 
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – całość dotacji 
446 000,00 zł. Z tej dotacji utrzymują się nasze ośrodki.  
- Składka na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki z OPS-u to kwota 
150 000,00 zł”  
Mówczyni przedstawiła dochody związane z dofinansowaniem szkół i przedszkoli: 
- Subwencja 15 363 287,00 zł,  
- Dotacje dla przedszkoli – 722 078,46 zł,  
- Dotacja na rozwój czytelnictwa  i wyposażenie w podręczniki – 207 633,45 zł, 
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 24 000,00 zł.  
Omówiła dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej: 
- czynsze, mieszkania użytkowe – 3 119 056,54 zł,  
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i opłaty adiacenckiej -  1 047 707,23 zł. 
- Sprzedaż majątku - 165 749,16 zł.  
„Udało nam się z zaplanowanych działek sprzedać tylko działkę na ulicy Piaski”. 
 
WYKONANIE WYDATKÓW 
 
Pani Barbara Grębowiec przedstawiła wykonanie wydatków. Powiedziała między innymi, że 
łączna kwota wydatków  miasta wynosi – 109 498 419,54 zł:  
- największe wydatki to wydatki na oświatę, wychowanie, remonty szkół – 35 993 436,62 zł, 
- ochrona zdrowia, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 28 147 019,31 zł,  
- gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, 
opieka nad zwierzętami – 15 393 299,96 zł, 
- administracja publiczna, w tym funkcjonowanie  Urzędu Miejskiego Rady Miasta, Centrum 
Usług Wspólnych, promocja - 12 911 198,00 zł,  
- transport i łączność, w tym komunikacja miejska, remonty, modernizacja i budowa  dróg – 
4 615 683,56 zł,  
- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wsparcie dla stowarzyszeń 
sportowych  – 7 172 665,55 zł, 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nasze instytucje kultury – 3 657 252,90 zł,  
Na obsługę długu w tym roku wydaliśmy 1 123 357,14 zł.  
Mówczyni dokładnie przedstawiła dane o udzielonych dotacjach w łącznej wysokości 
8 586 887,10 zł.  
„W tej kwocie znajdują się dotacje dla jednostek kultury, jak również dla szkół niepublicznych 
i przedszkoli w wysokości ponad 2 700 000,00 zł oraz dotacja dla schroniska”. 
Miasto udzieliło dotacji dla: 
- Starostwa Powiatowego na przebudowę ulic - 967 772,28 zł, 
- Szpitala w Sandomierzu - 25 000,00 zł na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego,  
- Mieszkańców jako dofinansowanie do wykonania przyłączenia budynków do kanalizacji, 
wymianę starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne  - 133 473,  92 zł. 
Dotacje w zakresie: 
- wspierania sportu wyniosły - 1 099 500,00 zł, 
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- działań na rzecz osób starszych, chorych, samotnych – 35 000,00 zł, 
- przeciwdziałania patologiom – 59 519,74 zł, 
- popularyzacji nauki, kultywowania wiedzy historycznej – 85 000,00 zł, 
- działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem – 108 000,00 zł, 
- oraz dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – 50 000,00 zł. 
 
ŁĄCZNE WYDATKI NA INWESTYCJE I PROJEKTY  
Łączna kwota wydatków na inwestycje w 2018 roku wyniosła 9 181 188,34 zł.  
W tym na: 
- „Przebudowę Placu 3-go Maja” – 550 682,12 zł. Łącznie z wydatkami poniesionymi w latach 
poprzednich na przebudowę placu wydano -  2 700 000,00 zł. 
- Park Miejski - 2 020 990,77 zł. Łącznie z wydatkami poniesionymi w latach poprzednich  jest 
to kwota 2 300 000,00 zł.  
- Budowa kanalizacji na ulicy Błonie - 260 854, 00 zł. Pani Skarbnik dodała, że w tym roku 
wydatkowano na ten cel 600 000,00 zł natomiast łączna wartość tego zadania wynosi 
1 800 000,00 zł.  
- Monitoring miejski -  61 377,00 zł. 
- „Budynek handlowy na Placu 3-go Maja, w ubiegłym roku prawie 12 000,00 zł wydano na 
dokumentację, natomiast w tym momencie trwają prace, budowa została rozpoczęta, 
łącznie koszt tego zadania – około 1 700 000,00 zł. Oprócz tego modernizowaliśmy ulicę 
Forteczną, 55 000,00 zł, parking przy ulicy Żółkiewskiego – prawie 60 000,00 zł, Przedszkole 
Nr 6 – 3 297 000,00 zł. W tym momencie mamy na ukończeniu budowę tego przedszkola”. 
- Modernizacja ulicy Spokojnej – 37 761,00 zł. 
- Budowa ulicy Czereśniowej – 402 446,21 zł. 
- Wykonanie dokumentacji do zadania zakup niskoemisyjnego taboru komunikacyjnego, 
przebudowa infrastruktury przystankowej - 59 600,00 zł.  
- Oświetlenie ulicy Salve Regina - 50 000,00 zł, 
- Oświetlenie ulicy Zaleśnej - 71 242,65 zł,  
- Oświetlenie ulicy Holowniczej – 60 384,61 zł, 
- Oświetlenie ulicy Żółkiewskiego – 57 242,58 zł.  
- projekt rozpoczęty w 2017 roku „Jasno, czysto i bezpiecznie” – kwota 211 734,88 zł. 
- budowa siłowni przy ulicy Żółkiewskiego, kwota 36 737,11 zł.  
W dalszej części wystąpienia Pani Skarbnik powiedziała:  
„Jeżeli chodzi o wydatki na komunikację miejską to ponad 2 000 000,00 zł. Wykonaliśmy 
remonty dróg asfaltowych, kwota 110 000,00 zł i remonty dróg tłuczniowych – 433 000,00 zł. 
Oświetlenie ulic kosztowało 916 000,00 zł, natomiast naprawa i konserwacja oświetlenia 
prawie 400.000,00 zł. Wykonaliśmy remont Skweru Solidarności, kwota zadania – 71 000,00 
zł i remonty cząstkowe chodników na kwotę 154 000,00 zł, oznakowanie pionowe, poziome 
50 000,00 zł i 75 000,00 zł.”(…) 
„Łączne wydatki na gospodarkę mieszkaniową to kwota 5 394 000,00 zł. Mamy w tej 
klasyfikacji całą „Rewitalizację” w jej ramach remontowaliśmy mieszkania, 8 lokali 
wyremontowaliśmy i wymieniliśmy 33 sztuki stolarki okiennej i 15 sztuk drzwi na łączną 
kwotę 567 000,00 zł. Zakup energii elektrycznej dla osób do mieszkań komunalnych to kwota 
113 000,00 zł. Zaliczka eksploatacyjna, wykonanie przeglądów budynków – 350 000,00 zł. 
Płacimy zaliczkę eksploatacyjną do wspólnot mieszkaniowych tam, gdzie jeszcze mieszkania 
nie są wykupione.  
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Opłata za zarządzanie i administrowanie naszym zasobem mieszkaniowym to kwota 
1 100 000,00 zł. Opracowaliśmy również dokumentację z naszych środków na remont  
i wymianę pokryć dachowych w ramach „Rewitalizacji” - 10 kamienic. Zimowe utrzymanie 
dróg kosztowało nas 514 000,00 zł.  
Oczyszczanie miasta kosztowało 508 000,00 zł.  
Utrzymanie toalet, obsługa toalet – 87 000,00 zł.  
Wymieniliśmy stare źródła ciepła, to znaczy przekazaliśmy dotację dla 41 osób, które 
wymieniły piece na nowe ekologiczne urządzenia i 34 nieruchomości przyłączyły się do 
kanalizacji na kwotę 52 000,00 złotych.  
Odbieranie i unieszkodliwianie odpadów kosztowało nas 3 500 000,00 zł.  
Fontanna kosztowała nas w ubiegłym roku 11 000,00 zł. Mamy nową umowę na trzy kolejne 
fontanny na kwotę 60 000,00 zł.” 
W dalszej części wystąpienia Pani Skarbnik omawiała dane dotyczące wydatków bieżących. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
„Wydatki na zieleń – 252 000,00 zł, zakupiliśmy prawie 11 000 roślin, krzewów, drzew, koszt 
36 000,00 zł. Wykonaliśmy cięcie 104 sztuk drzew na kwotę 34 000,00 zł. Na utrzymanie 
zieleni zgodnie z umową zawartą na 9 miesięcy z naszym przedsiębiorstwem – kwota 
155 739,60 zł.  
Schronisko dla zwierząt, dział 913, wydatki w tym rozdziale to kwota 187 000,00 zł głównie 
jest to dotacja dla schroniska – 130 000,00 zł, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt 
i 42 000,00 zł na zakup kojców dla schroniska, karmy dla bezdomnych kotów – 13 661,56 zł, 
oprócz tego dokarmialiśmy też gołębie.  
Łączne wydatki na oświatę to kwota prawie 36 000 000,00 zł. Mamy 9 publicznych szkół i 
przedszkoli, łącznie uczęszcza tam 2 500 dzieci i młodzieży. (…) Niepublicznych jednostek 
mamy 7, łącznie uczęszcza tam 193 dzieci. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów 
wydaliśmy kwotę 19 000 000,00 złotych, natomiast na przedszkola 10 300 000,00 zł. Stołówki 
szkolne i przedszkolne to kwota 1 267 000,00 zł. Dokształcanie nauczycieli – 138 000,00 zł. 
Mamy żłobek publiczny z 25 miejscami, kosztował nas 258 000,00 zł, natomiast Niepubliczny 
Żłobek we Mściowie „Dziecięcy Świat” to dotacja na kwotę  8 100,00 zł.  
Pomoc społeczna – 26 000 000,00 zł, z czego otrzymaliśmy środki z budżetu  
22 000 000,00 zł 457 rodzin zostało objętych pomocą, wypłaciliśmy świadczenia 
alimentacyjne dla 3 000 osób i 35 000 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 8 076 293,99 zł.  
Koszty posiłków dla 543 osób to ponad 253 000,00 zł. Świadczenia wychowawcze 500+, tak 
jak już mówiłam wcześniej – 11 000 000,00 zł. Wypłaciliśmy świadczenia 300+ dla 2 277 
uczniów na kwotę 683 100,00 zł. Koszt utrzymania 25 miejsc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy – 446 000,00 zł. Dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 38 
osób – 815 000,00 zł.  
Wydatki na sport łącznie – 7 172 665,55 zł.  
Widzą Państwo, ile nas kosztują poszczególne nasze placówki: 
- Bulwar – 195 000,00 złotych,  
- Centrum Rekreacji 110 000,00 zł,  
- utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej – 69 000,00 zł,  
- utrzymanie miejskiego stadionu sportowego – 331 000,00 zł,  
- kryta pływalnia – 1 029 000,00 zł.  
- pozostałe obiekty 495 000,00 zł. Oczywiście tutaj były dwa projekty z budżetu 
obywatelskiego: „Sandomierz kocha sport” i „Od Sandomierza do NBA”.  
- wynagrodzenia dla pracowników MOSiR-u – 3 786 000,00 zł.  
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Promocja miasta – łączne wydatki - 313 761,56 zł,  
- promocja poprzez sport – 59 630,00 zł.  
- dotacja dla klubu piłki nożnej „Wisła Sandomierz” - 50 000,00 zł,  
- wykonanie gadżetów promocyjnych – 53 000,00 zł,  
- reklama Sandomierza poprzez film „Ojciec Mateusz”, jak również impreza zorganizowana  
 z okazji 10 rocznicy pierwszej emisji serialu – 41 600,00 zł.  
- wydarzenie promocyjne związane z montażem kapsuły czasu to kwota 7 864,00 zł, 
- promocja w prasie 30 892,00 zł.  
W następnej kolejności Pani Skarbnik wyjaśniła w jaki sposób tworzone jest sprawozdanie  
z wykonania budżetu: 
„Jeżeli chodzi o ewidencję wykonania dochodów i wydatków jest ona oparta na zasadzie 
kasowej budżetu, to znaczy polega na ujęciu w księgach rachunkowych wszystkich dochodów 
w momencie ich wpływu na rachunek bankowy Gminy, niezależnie od tego, jakiego okresu 
dotyczą. To samo jest z wydatkami. Jeżeli chodzi o wydatki, to są ewidencjonowane  
w momencie poniesienia, czyli rozchodu środków pieniężnych z rachunku bankowego. 
Ewidencja kasowa pozwala na kontrolowanie stanu środków pieniężnych - wiemy, ile 
jednostka tych środków jeszcze ma do wykorzystania. Na tej podstawie sporządzane są 
sprawozdania z wykonania budżetu. Natomiast stan majątku, koszty, przychody, rozchody, 
wynik finansowy jest oparty na zasadzie memoriału wyrażonego w ustawie o rachunkowości 
w art. 5. Polega to na tym, iż w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie przychody  
i koszty związane z funkcjonowaniem jednostki, dotyczące danego roku budżetowego, 
niezależnie od terminu, jakiego one dotyczą.(…) 
Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi dochód, właściwie wynik finansowy mamy 
w wysokości 6 957 000,00 zł na koniec tego roku. 
Natomiast jest to trochę na wyrost podana kwota, ponieważ jeżeli chodzi o sprawozdania 
finansowe, tak jak powiedziałam, ujmuje się wszystkie przychody i koszty dotyczące danego 
roku podatkowego. Jeżeli wydajemy decyzję podatkową, przypisujemy ją w księgach 
rachunkowych i na tej podstawie sporządzane jest właśnie to sprawozdanie. Nie mamy 
jeszcze wpływu z tej decyzji, natomiast mamy przypisy tej decyzji. W związku z tym wszystkie 
dochody, jak i koszty nie będą ściśle związane z wykonaniem budżetu, ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu. Dziękuję bardzo, jeżeli są pytania, bardzo proszę”. 
Pan Wojciech Czerwiec Poprosił Burmistrza o przedstawienie uchwały nr 60/2019 z dnia  
24 kwietnia 2019 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 
Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budżetu miasta Sandomierza za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
i jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza, poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie 
dokumentu.  
Pani Barbara Grębowiec odczytała dokument: 
-„ Uchwała Nr 60/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu 

terytorialnego i objaśnieniami. 

 VI skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: Przewodnicząca-  

Iwona Kudła, 

Członkowie: 

- Zbigniew Rękas,  
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-Ewa Midura,  

działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

Regionalnych Izbach Obrachunkowych( tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 561 z późn. zm.), 

po zbadaniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 

2018 rok  

postanawia:  

zaopiniować pozytywnie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.  
Uzasadnienie:  

 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu na 2018 rok sporządzone na podstawie 

art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedłożone zostały Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Kielcach przez właściwy organ z zachowaniem terminu określonego w ustawie. 

Sporządzone sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno-prawne, wynikające  

z rozporządzeń ministra i są zgodne z uchwałą budżetową o zmianach.  

 Zaplanowane dochody budżetu gminy zrealizowano w 93,20% w stosunku do 

dochodów planowanych. Dochody własne gminy zrealizowano w 95,11%, stanowią one 

60,9% dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku. Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz 

innych należności niepodatkowych stanowią kwotę ogółem 14 687 985,68 zł i zmalały  

w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 511 729, 10 zł . Ze sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że gmina podejmowała czynności zmierzające do 

wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Z analizy sprawozdań budżetowych 

wynika, że wykonane wydatki w dziale 90002 „Gospodarka odpadami” wynoszą  

3 488 965,81 zł, podczas gdy wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowią kwotę 3 612 978,60 zł. Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie  

z artykułem 6b ustęp 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), środki z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane  

z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Plan wydatków wykonano w 87,76% w stosunku do wydatków planowanych, w tym 

realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 49,16% i wydatków bieżących 

94,55%.  

 Na podstawie sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie 

sporządzone na koniec roku budżetowego 2018 stwierdzić należy, że wykonane wydatki 

bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 

ust. 2 Ustawy o Finansach Publicznych. 

  W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków publicznych wynikających  

z uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza nie stwierdzono przekroczeń planowanych 

wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na wykonanie wydatków budżetowych 

zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych. Różnica między 

wykonanymi dochodami i wydatkami  budżetowymi w 2018 roku stanowi deficyt budżetu  

w kwocie 545 132,21 zł przy planowanym deficycie w wysokości 7 986 201 77zł. Przychody 

budżetu zaplanowane na kwotę 11 486 201,77 zł zrealizowano na kwotę 11 946 484,41 zł.  

Przychody planowane do uzyskania w 2018 roku pochodzić miały z kredytów i pożyczek,  

z obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 

7 986 201, 77 zł. Pozyskane zostały z obligacji komunalnych w planowanej kwocie, zaś wolne 

środki na kwotę 8 446 484,41 zł. Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 

zł  zrealizowano w 100%.  
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 Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z, „Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

według tytułów zgłoszeń oraz poręczeń i gwarancji” wynika, że zobowiązania na dzień  

31 grudnia 2018 roku wynoszą 36 250 000,00 zł i w całości stanowią długoterminowe 

kredyty, pożyczki i obligacje komunalne.  

 Skład Orzekający stwierdził, że dane przedstawione w części opisowej i tabelarycznej 

sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok co do zasady odpowiadają danym 

wynikającym ze sprawozdań z budżetowych, zarówno w zakresie planu jak i wykonania. 

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak  na wstępie.  

Pouczenie: 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych 

burmistrzowi miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania niniejszej uchwały do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. 

  Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, Pani Iwona Kudła. 

Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. Zapytał, „Czy ktoś z Państwa radnych chciałby 
zabrać głos?” 
Brak zgłoszeń.  
Zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Zapytał „Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego? Proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie”. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
15 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że  Rady Miasta Sandomierza podjęła uchwałę  
 

Uchwała Nr IX/117/2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok 
 
Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Sandomierza absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Radny Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał treść wniosku, jak 
niżej: 
-„Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
rozpatrzono wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2018 rok, w celu wszczęcia procedury 
legislacyjnej.  
„Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 maja 2019 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sandomierza za 2018 rok.”  

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach 

Publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).  

Komisja Rewizyjna miasta Sandomierza po analizie: 

- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2018 rok, 

- sprawozdania finansowego Gminy Sandomierz za 2018 rok  
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- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31 grudnia 2018 rok 

i zapoznaniu się z uchwałą nr 60/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

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

z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia 

jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, oraz przeprowadzeniu kontroli 

gospodarki finansowej za 2018 rok 

wnioskuje o udzielenie absolutorium  

burmistrzowi miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do formalnego przekazania wniosku na drogę 

legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.  

 

Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium  

burmistrzowi miasta Sandomierza za 2018 rok. 

 

 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2018 rok,  opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz informacją o stanie mienia jednostek samorządu 

terytorialnego przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 

Skarbnika Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Naczelników Wydziałów, 

oceniła wykonanie budżetu za 2018 r. następująco:  

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 111 602 329,00 zł zmienione uchwałami Rady 

Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 116 778 211,64  zł zostały wykonane 

w kwocie 108 953 164,13 zł, co stanowi 93,30% planu . 

Dochody własne Gminy zrealizowano w 95,11% wynosiły 65 437 254,42 zł i stanowią one 

60,09% dochodów wykonanych w 2018 roku. Natomiast wydatki majątkowe zostały 

wykonane w kwocie 9 181 188 ,34 zł i stanowią 8,38% wydatków budżetowych ogółem. 

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności nieopodatkowanych (wraz  

z odsetkami i pozostałymi należnościami ubocznymi) stanowią kwotę 14 687 985,68 zł  

i zmalały w stosunku do analogicznego roku poprzedniego o kwotę 511 729,10 zł. 

W strukturze budżetu najwyższą pozycję stanowią podatki i opłaty lokalne - 51 849 992,60 zł, 

w tym między innymi: 

-  podatki lokalne, wykonanie: 25 361 950,34 zł , to jest 92,74% w stosunku do planu, w tym 

wpływy z podatku od nieruchomości – 16 738 750,97zł, 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego (osób fizycznych i prawnych) stanowiącego 

dochód budżetu państwa, wykonanie – 24 505 55,43 zł co stanowi 105,30% wykonania  

w stosunku do planu, oraz 

- dochody OPS w tym dotacje celowe – 22 903 622,49 zł co stanowi 97,09% 

- subwencja ogólna (oświatowa) – 15 363 287 zł.  

W 2018 roku Gmina Sandomierz pozyskała w formie dotacji w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich fundusze na realizację własnych zadań  

w wysokości 4 438 138,70 zł w tym: 

- na realizację projektu „Rewitalizacja Sandomierza, miasta dziedzictwa kulturowego  

i rozwoju” – 3 000 000,00 zł 

- na realizację przedsięwzięcia „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania  

z Internetu i e-usług” – 53 760,00 zł,  
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- na realizację projektu „Rozwijamy nasze talenty”, „Przygody przedszkolaków”, 

„Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji  przedszkolnej na terenie miasta 

Sandomierza – 848 531,00 zł, 

- na realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych” – 210 266,25 zł,  

- na realizację projektu „Razem” – 325 581,45 zł. 

 Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na czas osiągnięcia planowanych 

dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości 

należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działów 

klasyfikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.  

Zaplanowane wydatki w wysokości 111 602 329,00 zł zmienione uchwałami Rady Miasta  

i zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 124 764 413,41 zł wykonano w kwocie 

109 498 419,54 zł, co stanowi 87,77% planu.  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 181 188,34 zł tj. 49,17% planu  

i stanowiły 8,38% ogólnych wydatków, a wykonanie wydatków bieżących 100 317 231,20 zł 

co stanowi 94,55% planu, co stanowi 91,62% ogólnej kwoty wydatków.  

Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty wykonanych dochodów bieżących, co 

spełnia wymogi art. 242 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.  

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki : 

- na Oświatę i wychowanie - kwota wydatków wykonanych – 35 084 72,69zł, tj. 32,04%.  

- na Pomoc społeczną i Rodzinę - łączna kwota wydatków wykonanych – 27 265,47 zł,  

tj. 24,90 %. 

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej nie stwierdzono przekroczeń planowanych 

wydatków budżetowych zgodnie z zapisami art. 254 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych. 

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 545 255,41 zł przy planowanym deficycie 

w wysokości 7 986 201,77 zł.  

Przychody zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł z kredytów i pożyczek, obligacji 

komunalnych (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) i rozchody budżetu ( wykup 

obligacji komunalnych) w wysokości 3 500 000,00 zł zrealizowane zostały w 100%.  

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 36 250 000,00 zł.  

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2018 roku, (z pominięciem kosztów ubocznych) 

wynoszą 14 435 724,95 zł, w tym wymagalne 13 915 317,61 zł. Są to w szczególności 

zaległości z tytułu podatków i opłat, a także niezwrócone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz pozostałe należności (niewymagalne) w kwocie 520 407,34 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.  

 Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2018 rok 

stwierdza się, że przy realizacji kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. 

Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami 

budżetowymi. 

Na tle  powyższego wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium jest w pełni 

uzasadniony.  

 Pan Sylwester Łatka poprosił o przyjęcie wniosku w głosowaniu. Zapytał, kto z członków 

Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem został przyjęty w głosowaniu jawnym przez 6 (sześć) 

członków Komisji Rewizyjnej i Rady Miasta Sandomierza.  

Komisja Rewizyjna składa się z 11 (jedenastu) członków. 

Głosowano: 5 pięć „za”,0 (zero) „przeciw”, 1 (jeden) wstrzymujących się”. 
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Za przyjęciem głosował Pan Sylwester Łatka, Pani Kazimiera Bednarska i Pan Andrzej 

Bolewski, Pan Marek Chruściel i Pan Janusz Poński.  

Przeciw nie było. 

Wstrzymujący się Pan Andrzej Lebida .”  

Po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Pan Sylwester Łatka podziękował członkom 
Komisji Rewizyjnej i Pani Skarbnik za udział w obradach. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił Pana Sylwestra Łatkę o przedstawienie uchwały nr 79/2019  
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Oddział Zamiejscowy  
w Sandomierzu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.” 
Radny Sylwester Łatka odczytał dokument: 
 
 „Uchwała nr 79/2019 VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.” 

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodnicząca: 

- Pani Iwona Kudła,  

członkowie:  

- Pani Monika Dębowska-Sołtyk  

- Pani Ewa Midura.  

Na podstawie art. 13 ptk.8  w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października  1992 roku 

o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz.561 z późn. zm.) 

po zbadaniu w dniu 24 maja 2019 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2018 rok 

postanawia: 

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Miasta za 2018 rok. 

Uzasadnienie:  

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady 

Miasta w terminie określonym w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych( tekst jedn. Dz. U. z dnia 2017r., poz. 2077 z późn. zm.). 

 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza obradowała na posiedzeniach w dniach 8 maja 

i 10 maja 2019 roku. Z załączonego protokołu Nr 4/32019 do wniosku wynika, że Komisja 

Rewizyjna zapoznawała się i rozpatrywała następujące sprawozdania:  

- sprawozdanie finansowe,  

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami, 

- informację o stanie mienia komunalnego. 

Komisja Rewizyjna w dniu 10 maja 2019 roku, (jak wynika z protokołu posiedzenia), 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok  

i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 

Gminy za 2018 rok. 

 Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Sandomierza Nr II/3/2018 rok z dnia 7 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 

osobowych Nr IV/44/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 rok 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta składa się z jedenastu członków.  
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Na posiedzeniu Komisji w dniu 10 maja w którym głosowano nad wnioskiem w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi udział wzięło sześciu członków komisji, przy 

 głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddali: 5 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Nadmienić należy, iż stosownie do uregulowań zawartych w § 105 statutu Miasta 

Sandomierza „uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.” 

 Skład Orzekający, biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja po zapoznaniu się  

z danymi wynikającymi z art. 270 ust. 2 Ustawy o Finansach Publicznych zaopiniowała 

wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Miasta Sandomierza z wnioskiem w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Spełnione zostały wiec wymogi art. 18a ust. 3 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

506.) 

 Pouczenie:  

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej 

opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 

14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.  

Podpisano:  

Przewodnicząca Składu Orzekającego, Pani mgr Iwona Kudła”.  

 
Radny Sylwester Łatka podziękował pracownikom biura Rady za pomoc w pracach komisji 
Rewizyjnej.” 
Pan Wojciech Czerwiec odczytał treść projektu uchwały: 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2019.506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) po zapoznaniu się ze: 

- sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok, 

- ze sprawozdaniem finansowym,  

- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 

- informacją o stanie budżetu Gminy Sandomierz,  

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

 Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:  

§1. 

Udziela Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 

rok.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.  

 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, 
-„Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie 
elektronicznie.  
WYNIK GŁOSOWANIA 
15 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że  Rady Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
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Uchwała Nr IX/118/2019 
w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok  
 
Pan Wojciech Czerwiec złożył gratulacje Burmistrzowi „Panie Burmistrzu liczymy na 
zdecydowaną i owocną współpracę na następny rok. Chciałbym podkreślić to, co mój kolega 
radny wcześniej tu powiedział, trochę więcej zdecydowania, odwagi, a Rada Miasta pomoże. 
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego”.  
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza - podziękował za życzenia. Podziękował 
skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom, kierownikom wydziałów za pracę przy absolutorium 
za 2018 rok. „Szanowni Państwo, również dla Was jest to absolutorium. Dziękuję bardzo 
serdecznie.” 
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący obrad - ogłosił 10 minutową przerwę. 
 
PRZERWA 
 
Pan Wojciech Czerwiec wznowił obrady, „Szanowni Państwo, Pani Skarbnik prosi o głos. 
Bardzo proszę.” 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta - przeprosiła Pana Dominika Płazę - Dyrektora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za pominięcie jednego ze slajdów (dotyczącego 
działalności Muzeum) podczas prezentacji sprawozdania z wykonania budżetu. 
Wytłumaczyła, że były to chwilowe kłopoty techniczne. „Zapewniam Panie dyrektorze, że 
kompletna prezentacja znajdzie się na naszej stronie, tak jak zawsze. Nie zrobiłam tego 
celowo. Wysoko cenię Pana działalność. Proszę Państwa, na kulturę łączne wydatki, które 
zostały poniesione w 2018 roku to kwota 3 667 592,90 zł. Dotacja dla Sandomierskiego 
Centrum Kultury to kwota 1 500 000,00 zł. Biblioteka Miejska na swoja działalność otrzymała 
kwotę 1 025 000,00 zł. Dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu to 765 000,00 zł. 
W umowie mamy dotację min. 500 000,00 zł, natomiast dla Muzeum w ubiegłym roku 
przekazaliśmy kwotę 765 000,00 zł. Dla Biura Wystaw Artystycznych dotacja na bieżącą 
działalność i na „Porównania” – kwota 50 000,00 zł. Dotacja na remont zabytkowych 
nagrobków na Cmentarzu Katedralnym – 20 000,00 zł (tyle otrzymujemy dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego). Na organizację świąt, rocznic, m. in. rocznica katyńska, święto Konstytucji 3 
Maja, święto Niepodległości, kwota wydatkowana – 13 729,00 zł na organizację 
i współorganizację imprez jubileuszowych, tj. „Festiwal Filmów Niezwykłych”, stulecie 
utworzenia Diecezji Sandomierskiej czy „Jarmark Jagielloński”, wydatkowana kwota – 
103 658,26 zł. To wszystko, dziękuję Państwu.” 
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta przeprosił obecnych za kłopoty 
techniczne podczas prezentacji. 
Pani Barbara Grębowiec jeszcze raz przeprosiła Pana Dominika Płazę za pominięcie slajdu  
z danymi o działalności Muzeum. 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie opinii komisji o projekcie uchwały. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 
pozytywna opinię.  
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Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, 
powiedziała między innymi: 
-„ W dniu 3 czerwca podpisaliśmy umowę w Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie 
zadań z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  
Powyższe środki są przekazane na realizację zadań w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych  
w wieku do 75 roku życia. Łączna wartość zadania to kwota 109 293,24 zł. Po stronie 
dochodowej i po stronie wydatkowej wprowadzamy kwotę 54 647,24 zł jest to dotacja 
natomiast wkład własny mamy zabezpieczony w budżecie” 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, zamknął dyskusję  
i zarządził głosowanie. 
Zapytał: „Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie 
mandatu i zagłosowanie elektronicznie”. 
WYNIK GŁOSOWANIA  
19 „za”, 0” przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr IX/119/2019 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzony przez Gminę Sandomierz oraz określenie liczby szkół podstawowych od dnia  
1 września 2019 roku. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie opinii komisji o projekcie uchwały. 
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – przedstawił 
pozytywną opinię komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił Burmistrza o kilka zdań na temat projektu uchwały. 
Pan Marcin Marzec powiedział między innymi, że: 
-„Dostosowujemy zmiany w przepisach w naszych uchwałach do aktualnej sytuacji. Do tej 
pory funkcjonowały dwie szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi. Od 1 września 2019 
roku przestają istnieć takie szkoły z oddziałami gimnazjalnymi. Wracamy do systemu, który 
był przed laty, czyli do szkół podstawowych. Do tego doszły dodatkowe, nowe ulice, które 
wcześniej nie były ujęte w wykazie.” 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Radny Jacek Dybus wyraził swoje wątpliwości co do określenia granic obwodów szkoły 
Podstawowej Nr 1 i 4. Zapytał dlaczego przypisuje się dzieci do szkoły znajdującej się  
w dalszej odległości od miejsca zamieszkania. Zdaniem radnego nawet ze względów 
bezpieczeństwa jest to niezrozumiałe. 
Pan Marcin Marzec powiedział, że „Projekt uchwały był opiniowany i konsultowany ze 
Związkami Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego, przez Kuratorium Oświaty. Tworzony 
także po konsultacjach z dyrektorami szkół. Trudno mi jako Burmistrzowi dyskutować  
o sprawach technicznych. Lepiej zrobi to Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych”.  
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - powiedziała, między innymi, że:  
- projekt był konsultowany z dyrektorami poszczególnych szkół. Dyrektorzy kierowali się 
również tym, że np. część dzieci już uczęszcza do danej szkoły lub rodzeństwo uczęszcza do 
tej samej szkoły, 
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- spełnione zostały kryteria dotyczące obowiązku dowozu dzieci. 
Pan Marcin Marzec dodał, że „Nie jest to łatwe, uwierzcie Państwo, bo każdy z dyrektorów 
szkół chciałby mieć jak największą liczbę ulic, z których mógłby pozyskać dzieci do swojej 
placówki.”  
Radny Jerzy Żyła wykazał, że „przypisanie ulic do danej szkoły to teoria. Jeżeli ktoś ma 
ochotę dowozić dziecko do szkoły z osiedla Powiśle czy z Huty do Sandomierza. W niczym to 
nie przeszkadza. Podtrzymuję wypowiedź Pana burmistrza, że nie jest łatwe ułożenie ulic do 
konkretnej, jednej szkoły. To rodzice wybierają. Dziękuję.” 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poparła przedmówcę. Dodała, że przypisanie ulic do 
poszczególnych placówek służy temu, by wiedzieć czy dzieci realizują obowiązek szkolny. 
Pan Wojciech Czerwiec zamknął dyskusję. Zapytał, „Kto z Państwa radnych jest za 
przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie”. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA 
18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

Uchwała Nr IX/120/2019 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzony przez Gminę 

Sandomierz oraz określenie liczby szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Sandomierz jest organem 
prowadzącym. 

 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie opinii komisji o projekcie uchwały. 
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – przedstawił 
pozytywną opinię komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że projekt uchwały uzyskał też pozytywne opinie 
Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego. Poprosił burmistrza o przybliżenie treści 
projektu. 
Pan Marcin Marzec powiedział między innymi, że:  
- Zmienia się zapis mówiący o dodatkach motywacyjnych, funkcyjnych dla dyrektorów,  
- zwiększają się możliwości dyrektorów do motywowania nauczycieli do pracy. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zamknął dyskusję  
i zarządził głosowanie. Zapytał: „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej 
uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie”.  
WYNIK GŁOSOWANIA 
18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
 

Uchwała Nr IX/121/2019 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach, dla których gmina Sandomierz jest organem prowadzącym  
 
Ad. 9 
Informacja burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
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Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza - powiedział: 
-„Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
jednostek organizacyjnych w okresie od 28 maja do 14 czerwca br.              
- Przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Błonie, 
oba zakończone wynikiem negatywnym, nie wpłynęło żadne wadium.  
- Przygotowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy 
Trześniowskiej.  
- 29 maja na sandomierskim rynku odbyła się akcja zbiórki krwi „450 ma znaczenie”. 
Organizatorem i pomysłodawcą akcji była młodzież.  
- W dniu 30 maja br. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja Placu  
3-go Maja, etap trzeci”. Powtarzamy przetarg na inwestycję, która już powinna się 
rozpocząć, ale wykonawca nie podpisał umowy.  
- 31 maja odbył się piknik rodzinny „Trzy godzinki dla rodzinki”, organizowany przez Świetlicę 
Środowiskową przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Świetlicy Środowiskowej za jego  
zorganizowanie.  
- Placówka „Wsparcia Dziennego Przystanek Błonie” w dniu 31 maja 2019 roku 
zorganizowała imprezę z okazji Dnia Dziecka.  
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dniu 31 maja oddelegował trzech 
pracowników ośrodka do udziału w konferencji szkoleniowej w zakresie Przeciwdziałania 
Patologiom i Dyskryminacji w Rodzinie i Wspierania Rodziny odbyła się w ramach XVII 
Światowych Dni Profilaktyki.  
- W dniu 1 czerwca miało miejsce spotkanie promujące książkę „Ucho Igielne” Wiesława 
Myśliwskiego. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, reprezentować samorząd. 
Wręczyłem Panu Wiesławowi Myśliwskiemu obraz, artysty Jurija Sulimowa, na pamiątkę 
promocji książki.   
- W dniach 1-2 czerwca odbyły się pikniki animacyjno-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka  
w Porcie Kultury i przy ulicy Żółkiewskiego.  
- W dniach od 3 do 9 czerwca trwał XVIII „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.” Hasło 
przewodnie w tym roku – „Sportowcy czytają dzieciom”.  
- W zakresie gospodarki mieszkaniowej została podpisana umowa najmu lokalu 
mieszkalnego przy ulicy Rynek 30/2, przygotowano ogłoszenia o wolnych lokalach 
mieszkaniowych. 
-  4 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą „Moje Bambino” Spółka z o.o. na zakup 
i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola 
Samorządowego nr 6 w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rozwijamy nasze talenty”. 
Cena brutto to 40 564,53 zł. Jesteśmy na etapie przenoszenia dzieci. Właściwie zbiegło się to 
w takim czasie, że kończy się rok szkolny i w tej chwili przedszkole jest sprzątane, jest 
wyposażane. Czekamy na odbiór kuchni. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w starym 
Przedszkolu nr 6. 
-  4 czerwca miała miejsce 30 rocznica „Wolnych Wyborów”, o godzinie 12:00 odbyła się 
uroczystość śpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez mieszkańców Sandomierza. 
Osobiście uczestniczyłem w tych obchodach w Gdańsku i tam spotkałem się  
z samorządowcami z terenu całej Polski.  
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- 5 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą na remont ulicy Mickiewicza. Mówimy  
o tym fragmencie ulicy, który sąsiaduje bezpośrednio z Bramą Opatowską i przystankiem 
przy Bramie Opatowskiej.  
- Do podatników zalegających z zapłatą podatku wysłano 1044 upomnień, do dłużników 
zalegających z zapłatą należności cywilno-prawnej wysłano 240 wezwań. Wystawiono 137 
tytułów wykonawczych i przekazano do naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.        - 
Wydano 425 abonamentów parkingowych.  
- Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia sezonu letnich basenów 
napowierzchniowych. Radny Marek Chruściel może powie nam coś więcej na temat 
basenów. 
- 6 czerwca odbył się „Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej”, 
- 6 czerwca Świetlica Środowiskowa zorganizowała piknik rodzinny w Parku Piszczele.  
- 7 czerwca odbył się piknik charytatywny, rodzinny, zorganizowany przez Przedszkole 
Samorządowe nr 5 dla chorej Nauczycielki.  Uczestniczyliśmy z Panem przewodniczącym  
i zastępcą- Panem Piotrem Chojnackim było to bardzo wzruszające spotkanie.  
- 8 czerwca odbyła się 100 rocznica wkroczenia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w granice 
Polski z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Sandomierskiego Ośrodka 
Kawaleryjskiego.  
- 9 czerwca odbyła się uroczystość poświęcona 20 rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Sandomierzu. Organizatorem uroczystości była kuria biskupia i Urząd Miejski. Impreza 
zgromadziła około 5 000 wiernych i przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
przede wszystkim naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego, Panu Jackowi Kulidze za 
naprawdę sprawne zorganizowanie przedsięwzięcia. Pan Jacek Kuliga wykonał wyśmienicie 
ten ogrom pracy przy współpracy z Panią Angeliką Kędzierską - swoim zastępcą i Panem 
Jarosławem Szczerowodą oraz pracownikami z grupy interwencyjnej. Pomogła również Straż 
Miejska. Ogromne podziękowania za zabezpieczenie tej imprezy.” 
- W czerwcu odbyły się również „Dni Sandomierza”, „Truskawkowa Niedziela”, prezentowali 
młodzi artyści lokalni, muzycy, tancerze z różnych formacji prowadzonych przez 
Sandomierskie Centrum Kultury, jak również przez Fabrykę Ruchu. 
- W dniach 8-9 czerwca odbyło się „Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, 
współorganizowane przez właściwie organizowane przez Muzeum Okręgowe  
w Sandomierzu”, a współorganizowane przez Urząd Miejski.  
- Zgłosiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego wystąpienie klęski żywiołowej (nawalny deszcz) –
staramy się pozyskać środki zewnętrzne na remont ulic.         
 - Gmina Sandomierz uzyskała prawomocną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Sandomierzu - pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego 
Przedszkola nr 6.  
- Wykonawca przejął plac budowy i prowadzi roboty budowlane na zadaniu dotyczącym 
wymiany nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.   
- We wtorek ruszamy z inwestycją „Przebudowa ulicy Cieśli i Maciejowskiego  
w Sandomierzu”. W ramach tej inwestycji wybudowane będą też chodniki przy bloku 
Maciejowskiego 9 i 11.  
- Dzisiaj o godzinie 16:00 Pani Wojewoda organizuje spotkanie dotyczące odkomarzania 
całego naszego terenu - wszystkich gmin nadwiślańskich. Miałem umowę podpisaną już 29 
kwietnia tego roku na odkomarzanie z firmą z Brzegu, która wygrała przetarg na kwotę 
14 800 złotych. (…) Pani Wojewoda znalazła środki w swoim budżecie, żeby pomóc Gminom 
nadwiślańskim. Odkomarzanie terenów, posesji prywatnych musiałoby być skoordynowane 
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wspólnie ze spółdzielniami, z innymi podmiotami np. z Wodami Polskimi, które administrują 
przede wszystkim wałami i międzywałem”. Dodał, że miasto zadziałało doraźnie, teraz 
będziemy mieli wsparcie z Kielc. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę, czy z programu wsparcia w związku z nawalnym 
deszczem można pozyskać środki na wzmocnienie wałów. 
Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na niewykoszone tereny wałów przeciwpowodziowych 
i rowów melioracyjnych znajdujących się w gestii Wód Polskich, co nie pozostaje bez wpływu 
na rozwój komarów. 
Radny dodał, że w dniach 8 i 9 czerwca br. odbyła się impreza wspólna z mieszkańcami. 
 „Pozostał  niedosyt, ponieważ mieszkańcy chcieliby się bawić dłużej, a ze względu na ciszę 
nocną trzeba było ją zakończyć. Trzeba przemyśleć, czy w przyszłości Dni Sandomierza nie 
powinny być na bulwarze albo najlepiej gdzieś na obrzeżach miasta”.   
Radna  Mariola Stępień poprosiła uporządkowanie terenu po budowie trzeciego pasa ruchu 
przy ul. Lubelskiej. 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza - odpowiedział, że planuje się zawrzeć umowę 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat utrzymania porządku w tym rejonie na podobnych 
zasadach jak to zrobiono z Powiatem. 
Radny Andrzej Lebida zasugerował odkomarzanie miasta z powietrza. 
Pan Paweł Niedźwiedź wyjaśnił, że „odbywa się to metodą naziemną, samochody jeżdżą  
w nocy z uwagi na bezpieczeństwo przede wszystkim dla ludzi oraz dla pszczół, już nie 
samoloty z uwagi na temperaturę. Wczoraj mieliśmy spotkanie w Starostwie z wójtami Gmin 
Nadwiślańskich, wystąpiliśmy wspólnie do Wojewody o to, żeby przyznał na ten cel 
pieniądze. Jeżeli takie pieniądze będą przyznane, to będziemy pryskać już z powietrza (…) 
W 2010 roku ówczesny rząd dał pieniądze na pryskanie z powietrza i powiedzmy sobie 
szczerze – najbardziej skuteczna metoda, ale i  najbardziej kosztowna.” 
Radny Marek Chruściel poprosił o zwrócenie się do Wód Polskich o wykoszenie terenu 
wzdłuż wałów, również przy ulicy Krakowskiej. 
 Pan Paweł Niedźwiedź odpowiedział, że:  
-„Sytuacja jest skomplikowana, bo do tego wału nikt się nie chce przyznać. Wał czy też nasyp 
bo różna jest terminologia, został zbudowany przy okazji budowy ulicy Krakowskiej. 
Niektórzy uważają, że jest to wał przeciwpowodziowy bo taką pełni funkcję. Z kolei Wody 
Polskie uważają, że jest to nasyp i absolutnie funkcji przeciwpowodziowej w nim brak. Skutek 
jest taki, że rzeczywiście wały nie są koszone. W tej sprawie zostało wysłane pismo do Wód 
Polskich.” 
Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę na złą jakość nagrań obrad sesji z kamery umieszczonej 
na Sali publikowanych w BIP. Zasugerował aby zachować transmisję  na żywo z „YouTube”  
i wykorzystać ją jako nagranie do BIP.  
Pan Marcin Marzec powiedział, że są sygnały o złej jakości dźwięku. „Być może ustawienie 
mównicy wraz z mikrofonem było by dobrym rozwiązaniem?” 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że na przyszłą sesję będą testowane mikrofony 
stojące na stołach. 
(…) 
Ad. 10 

Informacja przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym; komunikaty, wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady Miasta- Pan Wojciech Czerwiec: 
-„ Szanowni Państwo, w ramach komunikatów:  
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.  
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku 4-letniej kadencji ławników orzekających 
w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i w Sądzie Okręgowym  
w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza  
z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:  
- do Sądu Okręgowego w Kielcach 1 ławnik,  
- do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 12 ławników, w tym 7 ławników do orzekania  
z zakresu prawa pracy.  
Ustawa „Prawo Ustroju Sądów Powszechnych” jasno określa, kto może zostać wybranym 
ławnikiem. Kandydatów zgłasza Rada Gminy, prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, 
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa  
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Termin zgłoszenia kandydatów na 
ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.  
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie, do której kandydat ma obowiązek dołączyć 
dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 
zgłoszenia. Oczywiście lista tych dokumentów jest też stała.  
Do zgłaszania kandydatów na ławników dokonanych na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenia, inną organizacją społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 
przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru ewidencji 
dotyczącej tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem 
zgłoszenia.  
Do zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli 
dołącza się również listę osób zawierających imię lub imiona, nazwisko, numer ewidencyjny, 
pesel, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających 
kandydata. Osobą uprawnioną do składania objaśnień w sprawie kandydata na ławnika przez 
obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Wybory 
ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.  
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać  
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach: poniedziałek 
od 8:00 do 17:00, wtorek-czwartek – 7:30-15:30, piątek – 7:30-14:30.  
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowych informacji udziela Pan Leszek Komenda, 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
 Przypominam, że Biuro Rady Miasta dokona w miesiącu czerwcu potrąceń z diet  
w przypadku braku opisanego usprawiedliwienia nieobecności na sesji lub w komisjach  
w maju bieżącego roku. Przypominam również o usprawiedliwieniach ustnie, telefonicznie, 
pisemnie w ciągu 7 dni od nieobecności na komisjach i na posiedzeniu Rady Miasta.  
 
Wolne wnioski: 
Radny Jacek Dybus: 
-„Ponawiam prośbę o likwidację karp po wycięciu drzew na ulicach, w mieście” poprosił  
o uporządkowanie dachu szaletu miejskiego przy ul. Podwale 
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Radny Piotr Chojnacki:  
- poprosił o zwrócenie się do Policji o przeprowadzenie kontroli wyrywkowych prędkości 
jazdy i respektowania ograniczenia wjazdu pojazdów powyżej 2,5 tony na ulicy Zaleśnej, 
„Przypominam, że wytyczona jest tam ścieżka rowerowa i naprawdę jest tam trudno  
i niebezpiecznie. Rozmawiałem z przedstawicielem policji, który był dzisiaj na sesji  
i powiedział, że jeżeli urząd się zwróci z pismem o takie kontrole, to natychmiast takie 
kontrole będą przeprowadzone”.  
Druga sprawa dotycząca tych ulic: jest to strefa zamieszkania, samochody tam jeżdżą za 
szybko, tak jak na ulicy Powiśle, ulicy Wielowiejskiej i na ulicy Zaleśnej, która stanowi skrót 
ulicy Trześniowskiej i Lwowskiej. Parę dni temu był tam wypadek. Znak, który oznacza 
ścieżkę rowerową został skoszony, samochód wylądował w rowie. Aż strach pomyśleć, co by 
było, gdyby na miejscu wypadku był rowerzysta” 
Radny Jerzy Żyła poprosił, aby służby miejskie zainteresowały się Aleją Kasztanową na ulicy 
15-go Sierpnia. 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zasugerowała aby na chodnikach ulic Mickiewicza, 
Armii Krajowej, Koseły namalować linie wyznaczające trasę dla rowerów i pieszych.  
Radny Robert Kurosz zapytał, jak został zagospodarowany materiał po budowie ulicy 
Staromiejskiej „gdzie te tony materiału zostały złożone”. 
Radna Mariola Stępień zapytała czy ulica Lubelska będzie objęta monitoringiem. 
Radna Kazimiera Bednarska zaprosiła radnych do udziału w tzw. „Białej Sobocie” w ramach 
„Sandomierskiej Soboty ze Zdrowiem” wszyscy mogą przyjść na bezpłatnie badania, na ulicy 
Mickiewicza 15. Rano będzie pobierana morfologia, OB, glukoza, a pozostałe badania będą 
10% taniej. Będą specjaliści fizjoterapeuci, neurolodzy, możliwe, że będzie dostępne badanie 
USG. 
Pan Wojciech Czerwiec zwrócił się z prośbą o przeznaczenie w budżecie miasta środków na 
wykonanie nowych nasadzeń drzew usuniętych przy ul. 15-go Sierpnia.  Wyraził swoje uwagi 
co do utrzymania porządku na nowym placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej oraz w Parku 
Piszczele. „chaszcze mają wysokość 80 centymetrów, a nasadzenia, na które wydaliśmy 
kilkanaście tysięcy złotych w większości są uschnięte. Może zamiast pieniędzy na nasadzenia 
przeznaczmy te pieniądze na utrzymanie porządku. Warto od czasu do czasu przejść się przez 
Park Piszczele, niektóre miejsca są zaniedbane, że aż wstyd. Strumyczek zaczyna brzydko 
pachnieć. Od wielu lat nie potrafimy sobie z tych poradzić. W dzisiejszej dobie techniki chyba 
łatwo znaleźć kto jest tam podłączony albo ze swoją kanalizacją albo z czymś innym.” 
Radna Kazimiera Bednarska dodała, że „klomb róż przy wjeździe do miasta nie wygląda 
estetycznie. Może trzeba przeznaczyć to miejsce na pomnik z brązu, jak jest w innych 
miastach poświęcony zasłużonej, godnej postaci.” 
Radny Jacek Dybus: wyraził uznanie dla osób chroniących kasztany „Aż się chce patrzeć na 
to, jak te kasztany wyglądają fantastycznie, zielono, pięknie kwitną, nic, żadnej zgnilizny na 
liściach. Naprawdę jest zrobione to fantastycznie i chciałem za to podziękować” 
Pan Dominik Płaza - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – powiedział między 
innymi: 
-„Rozmawiałem z Panią Sekretarz między innymi o dzisiejszej debacie, w której nie udało mi 
się zabrać głosu. Raport o stanie Gminny za 2018 r. jest pierwszym takim dokumentem 
wynikającym z ustawowego obowiązku. za 340 dni spotkamy się ponownie aby przeczytać 
kolejny - za rok 2019. To jest bardzo mało czasu . Mam mnóstwo zastrzeżeń do tego co 
przeczytałem (w tym dokumencie) , np. słowo „muzeum” pojawia się trzykrotnie w tym raz, 
diecezjalne w postaci frekwencji, czyli muzeum nie jest istotnym elementem tego miasta, ale 
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np. słowo „alkoholowy”, „alkohol” – 28 razy, a „kultura” 9 tylko, „zabytek” – 7. Mój wywód 
zmierza w tym kierunku, nad czym cały czas się zastanawiamy, na co stawiamy w tym 
mieście? Czy, tak jak tu Państwo mówią, wodociągi, chodnik, to jest nasz cel i nasza strategia 
na 2025? Czy jednak ten potencjał, budynek Ratusza, w którym teraz jesteśmy, 
renesansowy? Niedawno rozmawialiśmy na Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
połączonej z Komisją Powiatu Sandomierskiego i padło pytanie: dlaczego ta przestrzeń jest 
nieudostępniona dla turystów?  
Proszę Państwa, jakby tutaj weszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tych, którzy stoją na rynku, za 
złotówkę, ile byśmy mieli pieniędzy. Może wtedy bym nie przechodził do Was tak często po 
pieniądze i nie denerwowalibyście się na mnie Państwo. Oczywiście to są też koszty, trzeba 
zatrudnić człowieka, który się tym zajmie.  
Mamy dolną przestrzeń, którą też trzeba się zająć. Musimy zastanowić się nad 
wypracowaniem dobrej współpracy przy tworzeniu raportu.  
Z informacji ze strony „Fundacji Batorego”, gdy poczytałem sobie, jak ten raport powinien 
być tworzony, to Państwo radni powinni poinformować mieszkańców, którzy Was wybrali  
o tym, że raport powstał, namówić ich do tego, żeby przyszli, zadawali pytania do tego 
raportu, do Pana burmistrza i żeby to był dialog. To jest też ta platforma do tego, żeby ten 
dialog z mieszkańcami zrobić. Dzisiaj porozmawialiśmy tutaj wszyscy, zagłosowali Państwo 
„za”. Zgadzam się ze świetnym głosem radnego Janusza Pońskiego, że to, co dzisiaj 
przeczytaliśmy, co jest tu dostępne, to dotyczy działalności poprzedniego burmistrza.             
W październiku zobaczymy założenia budżetowe obecnego burmistrza.  
Zróbmy rzetelną „Analizę SWOT” - silnych i słabych stron, w której wyjdzie, że 1/3 terenów 
jest położona na obszarach zagrożonych powodzią.  
Jestem całym sercem oddany dla tego miasta i chcę się angażować, również w powstanie 
takiego dokumentu dla dobra Pana burmistrza, dla dobra Państwa, całego miasta. Wszyscy 
robimy to po to, żeby w tym mieście się dobrze żyło i rozwijało. Dziękuję bardzo.” 
Radny Andrzej Bolewski zaznaczył, że nie należy używać „w przestrzeni publicznej” terminu 
„Sandomierz teren zalewowy” lub „ teren zagrożony powodzią” ponieważ wiele inwestycji 
jest realizowanych dla zabezpieczenia miasta przed tym zagrożeniem. „za dwa lata obręb 
prawobrzeżnego Sandomierza – publicznie to mówię – będzie najbardziej bezpiecznym 
terenem”(…) 
Radna Mariola Stępień nawiązała do wypowiedzi Pana Dominika Płazy i powiedziała: 
„kultura jest potrzebna, ale pieniądze wpływają od ludzi, mieszkańców Sandomierza, którzy 
też oczekują wodociągów, kanalizacji, godziwego życia. Nie skreślajmy tego, że tych zadań 
mamy nie realizować. Pan tak powiedział: „Tylko wszyscy na wodociągi, na kanalizację”. 
Reprezentuję tę część Sandomierza, w której nie ma jeszcze kanalizacji”(…) 
Radny Andrzej Lebida powiedział, że mamy rzadki przywilej żyć w mieście „ze stuletnim 
muzeum – doceńmy to”(…) 
Pan Wojciech Czerwiec Podziękował radnym i burmistrzowi za przeprowadzenie 
odpowiedzialnej dyskusji. Zapowiedział, że następna sesja odbędzie się w sierpniu. 
 
Ad. 11 
Zamknięcie obrad. 
 Pan Wojciech Czerwiec– Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad IX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Wojciech Czerwiec 
Przewodniczący Rady Miasta  

 
 
 
Protokół sporządziła: 
Renata Tkacz  
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


