
Protokół Nr 49 

z XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:00 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLIX sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum 

obecnych było 19 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Pan Andrzej Lebida, Pan Zbigniew Rusak. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza Pan 

Marek Bronkowski, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza Pani Katarzyna Zioło oraz Skarbnik 

Miasta Sandomierza Pani Barbara Grębowiec. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 

dyrektorów, kierowników jednostek podległych oraz przybyłych mieszkańców.   

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował na 

sekretarza obrad radnego Wojciecha Czerwca. Radny Wojciech Czerwiec wyraził zgodę. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad kandydaturą radnego 

Wojciecha Czerwca.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 19 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wybór radnego 

Wojciecha Czerwca na sekretarza obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu Pana 

Marka Bronkowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza. 
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Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Pogratulował Panu W. M.*, mieszkańcowi Sandomierza za dotychczasową działalność i za zdobycie           

I miejsca oraz tytułu mister camping 2017 w konkursie na najlepszy camping w Polsce 

organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu oraz Polską Organizację 

Turystyczną. Ponadto wraz z gratulacjami Burmistrz Miasta Sandomierza wyraził słowa 

podziękowania za trud i włożoną pracę w prowadzeniu campingu w Sandomierzu, który przyczynia 

się do rozwoju turystyki w mieście.  

 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

Pogratulował w imieniu Rady Miast Sandomierza Panu W. M.* za konkursowe wyróżnienie i życzył 

dalszych sukcesów. 

   

Pan W. M.*, mieszkaniec Sandomierza: 

Podziękował Panu Burmistrzowi Miasta Sandomierza i Przewodniczącemu Rady Miasta za słowa 

uznania i za otrzymany list gratulacyjny. Ponadto powiedział, że kocha to, co robi. Przypomniał trudy 

działalności campingu. Sezon dla campingu trwa od maja do sierpnia. Turyści chętnie korzystają              

z tego campingu, który ma głównie charakter tranzytowy. Dzięki istnieniu tego campingu na 

wszystkich broszurach informacyjnych, turystycznych miasto Sandomierz jest widoczne. Wyraził 

również nadzieje, że Sandomierz dalej będzie się rozwijał, jeśli chodzi o branże turystyczną, gdyż jest 

to właściwa droga rozwoju miasta.     

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił proponowany 

porządek obrad.  

Przedstawiony proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - OPS  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - CUW  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - CUW  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza)        

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.   

(Wniosek Burmistrza Sandomierza)        

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.      

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

„Mój Rynek” w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                     

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz                       

w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, 

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni 

miejskiej i zadrzewień.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia 

regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016 –2021”.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie drugiej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Sandomierza na lata 2017 – 2022.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynnej ochrony Pomnika Przyrody Lipy drobnolistnej 

(Tilia cordata) znajdującej się na działce ewidencyjnej 509/2 obręb 4 Sandomierz 

Poscaleniowy przy ulicy Kwiatkowskiego 67. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

26. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 

2016/2017”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Przyjęcie Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza.  

28. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach Miasta (w tym o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych). 

29. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych radnych) 

30. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

31. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o składanie uwag, co do 

przedstawionego porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miasta.  

Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił o rozszerzenie 

porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok               
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w związku z obowiązkiem przekazania dotacji na podstawie zaktualizowanej liczby dzieci                  

w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Sandomierza. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że radni otrzymali II 

wersję uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,                   

w której nastąpiła zmiana treści uzasadnienia. Komisja merytoryczna Rady Miasta tj. Budżetu                     

i Finansów opiniowała już nową wersję uchwały.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały tj. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 

rok. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie do 

porządku obrad nowego projektu uchwały. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uporządkował                         

i przedstawił porządek obrad, jak niżej i poprosił o jego przegłosowanie w całości: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – CUW  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - OPS  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - CUW  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - CUW  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza)        

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.   

(Wniosek Burmistrza Sandomierza)        

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.      

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

„Mój Rynek” w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                      

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz                      

w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, 

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni 

miejskiej i zadrzewień.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia 

regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016 –2021”.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie drugiej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Sandomierza na lata 2017 – 2022.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynnej ochrony Pomnika Przyrody Lipy drobnolistnej 

(Tilia cordata) znajdującej się na działce ewidencyjnej 509/2 obręb 4 Sandomierz 

Poscaleniowy przy ulicy Kwiatkowskiego 67. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 

2016/2017”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

28. Przyjęcie Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza. 

29. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach Miasta (w tym o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych). 

30. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych radnych) 

31. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

32. Zamknięcie obrad. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

porządku obrad XLIX Sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Ad. 4 

Przyjęcie Protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że protokół              

z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza był w ustawowym terminie wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady Miasta. Ponadto zapytał się czy są jakieś uwagi, co do treści tego protokołu. Uwag nie było.  

W związku z tym poprosił o przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – CUW. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesunięcia budżetowe między poszczególnym niepublicznymi placówkami 

oświatowo – wychowawczymi działającymi na terenie Sandomierza. Zmiana wynika z aktualizacji 

liczby dzieci w tych placówkach i dotyczy § 2540 i 4330. 

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLIX/646/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - OPS 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowy projekt uchwały zakłada zmiany w budżecie miasta związane z realizacją zadania               

w ramach „Programu asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”, który 

realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na podstawie zawartej umowy              

z Wojewodą Świętokrzyskim.  

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/647/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – CUW 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się do budżetu miasta środki uzyskane z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i przeznacza się je na 

zakup pomocy dydaktycznych i książek do nauczania przedmiotów chemii i fizyki w Szkole 

Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2.  

 

Pytań i uwag nie było.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/648/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – CUW 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowym projektem uchwały zwiększa się koszty majątkowe samorządowego zakładu 

budżetowego „Targowiska Miejskie” z przeznaczeniem na cele inwestycyjne tj. poprawę 

bezpieczeństwa sprzedających i kupujących, zagwarantowanie wysokiego poziomu gospodarowania 

odpadami stałymi, zapewnienie przepustowości ciągów komunikacyjnych na targowisku w okresie 

zimowym, poprawę, jakości funkcjonowania radiowęzła na placu. W związku z tym zostanie 

zakupiony: ciągnik, przyczepa oraz pług do odśnieżania, system monitoringu wizyjnego oraz 

radiowęzeł.  

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLIX/649/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków 

budżetowych na kwotę 195 702,00 zł. Projekt uchwały uwzględnia autopoprawkę Burmistrza Miasta 

Sandomierza, jako wnioskodawcy projektu, gdyż zmienia się uzasadnienie do przedmiotowego 

projektu uchwały w Dziale 900, Rozdział 90003 § 4300. Po stronie dochodów zwiększa się plan           

z tytułu: kar umownych w związku z niewykonaniem w terminie dokumentacji projektowej na zadanie 

pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele”, odsetek od nieterminowo 

dokonywanych płatności za użytkowanie wieczyste gruntów, kosztów upomnień, odsetek od 

rachunków bankowych Gminy Sandomierz, kary wymierzonej decyzją Burmistrza Miasta 

Sandomierza z dnia 5 października 2017 roku za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, 

dochodów od opłat za korzystanie z parkingu przy ul. Poniatowskiego 1 i 3, wpłat dokonanych przez 

Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” z tytułu nadwyżki środków obrotowych.  

Z kolei po stronie wydatków zwiększa się plan z tytułu: zakupu stalowo – żeliwnych koszy na śmieci, 

wywozu odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do jego składowania zlokalizowanego przy ul. 

Opatowskiej, zimowego utrzymania dróg gminnych, utrzymania terenów zieleni miejskiej w okresie 

zimowym, dokonania specjalistyczno – korekcyjnego i fitosanitarnego cięcia koron 35 drzew                

o znacznych rozmiarach rosnących na terenie Starego Miasta metodą alpinistyczną oraz na dotacje 

celowe z przeznaczeniem na pokrycie uprawnionym podmiotom kosztów wymiany źródeł ciepła na 

nowe ekologiczne urządzenia grzewcze. 

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały uwzględniającą autopoprawkę. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLIX/650/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowym projektem uchwały zwiększa się dochody budżetu miasta z tytułu decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego Znak: IR.II.748.6.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku umarzające postepowanie 

administracyjne na decyzję Burmistrza Miasta Sandomierza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Ponadto zwiększa się dochody z wpływów z tytułu zaległego podatku od nieruchomości 

z odsetek od rachunków bankowych Gminy Sandomierz, należności ściągniętych od dłużników 

alimentacyjnych w części stanowiącej dochody gminy. Z kolei zmniejsza się plan dochodów z tytułu 

wygaśnięcia obowiązku podatkowego od wyrejestrowanych pojazdów. Zwiększa się plan wydatków            

z związku z pismem Ministerstwa Finansów ST4.4755.413.2017.3.IWA z dnia 2 listopada 2017 roku 

w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013              

w skutek zawyżenia liczby dzieci w Systemie Informacji Oświatowej oraz w związku z koniecznością 

zabezpieczenia wkładu własnego na realizacje inwestycji związanej z utworzeniem mieszkania 

chronionego w ramach rządowego programu: „Za życiem”. 

   

Radny Wojciech Czerwiec: 

Dla kogo będzie przeznaczone planowane mieszkanie chronione w Sandomierzu? 

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Mieszkanie chronione będzie przeznaczone dla tych mieszkańców, którzy będą w trudnej chwilowo 

sytuacji życiowej i materialnej. Funkcjonowanie tego typu mieszkania wynika z przepisów prawa              

a ich liczba uzależniona jest od ilości mieszkańców danej gminy. 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Mieszkanie chronione nie jest przeznaczone pod konkretne osoby i może być wykorzystane                 

w sytuacjach kryzysowych, ale także dla osób po leczeniu psychiatrycznym. Mieszkanie chronione 

będzie zlokalizowane przy ul. Katedralnej obok Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina będzie 

również poszukiwać zewnętrznych źródeł finasowania funkcjonowania tego mieszkania. 

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza:  

Takie mieszkanie chronione nie powinno być umiejscowione na terenie Starego Miasta.   

 

Pytań i uwag nie było.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/651/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały, który zakłada przeznaczenie środków w budżecie miasta na zakup gruntów pod poszerzenie 

cmentarza komunalnego w Sandomierzu i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny 

Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje              

w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/652/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

 

 

 



12 
 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmiany dwóch stawek od środków transportowych.  

Stawka dla ciągników siodłowych z zwieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o masie 

całkowitej do 31 ton będzie wynosić 1726,00 zł a nie jak dotychczas 1856,00 zł. Z kolei stawka na 

przyczepy, naczepy o trzech osiach lub więcej o zwiedzeniu pneumatycznym lub równoważnym 

będzie wynosić 1444,00 zł a nie jak dotychczas 1552,00 zł. Pomimo zmniejszenia stawek wpływy             

z tytułu tego podatku w 2018 roku będą wyższe o 100 000,00 zł niż w roku bieżącym ze względu na 

większa ilość zarejestrowanych pojazdów.  

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/653/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały w wersji poprawionej dot. uzasadnienia do uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów  

o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia 

komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Poprawiona wersja projektu uchwały dot. uzasadnienia, w którym określony został termin 

obowiązywania nowych formularzy podatkowych tj. od 1 stycznia 2018 roku. Przedmiotowy projekt 
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uchwały określa wzory formularzy tj. deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny 

oraz wzory formularzy informacji w sprawie tych podatków.  

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

poprawionym projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/654/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

 

 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.       

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu              

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Ile kilometrów kanalizacji i wodociągów przejęło dotychczas PGKiM sp. z o. o. i ile tych kilometrów 

mieści się w kwocie zawartej w projekcie uchwały? 

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Cała sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie na stanie majątku spółki. Dzięki temu każde awarie               

i ewentualne remonty będą w gestii PGKiM sp. z o. o. będzie to z pożytkiem dla mieszkańców.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowy system obliczania cen wody i ścieków. Warto 

zaznaczyć, że zgodnie z planem przy ustalaniu tych stawek będą brane pod uwagę wyniki finansowe 

spółki. Musimy uniknąć sytuacji podwyżek tych cen. Przekazujemy ogromny majątek, który 

spowoduje wzrost kosztów przedsiębiorstwa.    

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Od 1 stycznia 2018 roku to nie miasto będzie ustalać ceny jednostkowe za wodę i ścieki tylko 

instytucja zewnętrzna. Najprawdopodobniej ceny te od nowego roku będą niższe od bieżących.  
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Radny Andrzej Anwajler: 

Z tej rozmowy wynika, że koszty napraw, ewentualnych remontów i konserwacje sieci były 

ponoszone przez Urząd Miejski w Sandomierzu a nie przez PGKiM sp. z o. o. Tą uchwałą 

przekazujemy majątek publiczny na rzecz przedsiębiorstwa.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Dotychczasowo wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne były obsługiwane przez PGKiM             

sp. z o. o., ale za wszelkie interwencje spółki koszty ponosił Urząd Miejski. Po przekazaniu tego 

majątku koszty napraw będzie pokrywało przedsiębiorstwo.  

 

Pan Ryszard Latawiec, Prezes PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu: 

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie tzw. Prawo Wodne. Nowa ustawa nakazuje na 90 dni przed 

30 czerwca 2018 roku określić wniosek taryfowy przez spółkę, który będzie oceniany przez Zarząd 

Wód Polskich. Wniosek ten będzie określał ceny na okres 3 lat. W tym wniosku taryfowym muszą być 

określone koszty ewentualnych napraw, konserwacji instalacji. Dlatego tak ważne jest prawne 

przekazanie tej sieci na majątek spółki celem uwzględnienia tej sieci we wniosku taryfowym.      

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/655/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

  

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój 

Rynek” w Sandomierzu. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu             

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 
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Radny Andrzej Anwajler: 

Dotychczasowym inkasentem opłaty targowej jest Klub Sportowy Wisła Sandomierz, który pobierał 

90% zysków z opłat targowych. To była swoista dotacja dla klubu od miasta. Po uchwaleniu tego 

projektu klub sportowy nie będzie miał już prawa do inkasa, ale będzie miał zabezpieczoną dotację 

stałą od miasta. W związku z tym, jaka będzie kwota tej dotacji czy będzie ona większa niż w tym 

roku?  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz powołało do życia zakład budżetowy „Targowiska Miejskie”. To ten zakład ma 

być docelowym inkasentem na wszystkich targowiskach miejskich. Instytucja ta ma czuwać                         

i zarządzać placami targowymi. Miasto będzie dotowało Klub Sportowy Wisła Sandomierz w postaci 

gotówki w formie dotacji. Dotychczasowy stan nie był transparentny i właściwy. Co do wysokości 

dotacji jest teraz etap tworzenia i dopinania budżetu na nowy rok. Musimy właściwie określić 

potrzeby klubu. Przed miastem trudny budżet inwestycyjny wynikający z pozyskania środków 

unijnych na rozwój miasta. Gmina musi jasno określać swoje priorytety i zadania, których 

systematycznie przybywa.     

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Burmistrz Miasta Sandomierza nie ma racji, gdyż mówiło się o założeniu drugiego klubu, co skutkuje 

wzrostem kosztów. „Wisła Sandomierz” jako drużyna jest w III Lidze, ale bez odpowiednich środków 

finansowych może się w tej lidze nie utrzymać. W projekcie budżetu na 2018 rok zarezerwowane jest 

650 000,00 zł a jako radna wnioskowałam o 750 000,00 zł. Piłka nożna cieszy się największą radością 

wśród kibiców. Zabranie prawa do inkasa klubowi to koniec jego działalności, gdyż miasto nie 

przeznaczy większych pieniędzy w formie zwykłej dotacji. Klub ten nie ma strategicznego sponsora.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Dotacja przewidziana dla Klubu „Wisła Sandomierz” w przyszłym roku jest o 300 000,00 zł większa 

niż w tegorocznym budżecie. Po zmniejszeniu dochodów z inkasa klub w 2018 roku realnie otrzyma 

ok. 150 000,00 zł więcej. W związku z tym nieprawdą jest, że w prowizorium budżetowym jest 

mniejsza kwota.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

To 20 grudnia będziemy dyskutować na temat budżetu na przyszły rok. Należy oszczędzać środki              

w przyszłym roku i przeznaczać je na cele inwestycyjne. To musi być budżet rozwojowy. Przyszły rok 

będzie przedostatnim rokiem z możliwością absorbcji środków unijnych. Należy skonkretyzować 

priorytety dla miasta a nie marnować środki publiczne.  

 

Radny Piotr Chojnacki 

Jakie wpływy miał klub Wisła Sandomierz z tytułu opłat na targowiskach miejskich?  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Kwota ta wynosi 152 000,00 zł. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Łączna dotacja dla klubu Wisła Sandomierz wynosiła 360 000,00 zł.  
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Radny Andrzej Gleń: 

Do tych środków należy doliczyć kwotę 100 000,00 zł, które zostały przekazane w trakcie trwania 

roku budżetowego. 

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

„Proszę pamiętać, że to było przy jednej drużynie, a Pan Burmistrz kazał powołać drugą drużynę”.   

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek walczy o środki na klub Wisły Sandomierz, gdyż jest 

członkiem Komisji Rewizyjnej klubu Wisła Sandomierz. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Projekt uchwały dot. określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek”.              

O sprawach budżetowych będziemy rozmawiać na sesji budżetowej w dniu 20 grudnia 2017 roku. Jak 

należy rozumieć §3 projektu uchwały, który zakłada, że wynagrodzenie inkasenta za wykonanie 

czynności poboru opłaty targowej ustala się w wysokości 40% od sumy opłat pobranych w każdym 

kolejnym miesiącu kalendarzowym. Skąd bierze się te 40%? 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego: 

Wysokość 40% od sumy opłat pobranych ustalona została po analizie kosztów, jakie poniesie inkasent 

m.in. na zatrudnienie do tych czynności pracownika. 

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Miasto Sandomierz wydaje dwukrotnie więcej na rzecz sportu w mieście jak na kulturę. Takie 

działania są niewłaściwe.  

 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 1 radny; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/656/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek”               

w Sandomierzu. 
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Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu                    

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 1 radny; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/657/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz 

innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.   

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu              

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Niewłaściwy jest zapis, mówiący o wynagrodzeniu miesięcznym inkasenta za wykonanie czynności 

poboru opłaty targowej w wysokości 20% od sumy opłat pobranych w miesiącach styczeń – maj oraz 

10% od sumy opłat pobranych w miesiącach czerwiec – grudzień. Miasto Sandomierz na tym straci 

finansowo, gdyż więcej jest miesięcy dochodowych. Należy ten zapis zmienić w taki sposób by okres 

od stycznia do połowy kwietnia był okresem określanym jako mniej dochodowym.  
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Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały opiera się na konkretnych kalkulacjach, wyliczeniach z poprzednich miesięcy i lat. 

Bieżący rok jest szczególny ze względu na trudności w handlu owocami i warzywami. Stawki te są 

określone na podstawie trudniejszego okresu w handlu.  

 

Radny Robert Kurosz: 

Plac targowy ma ogromne potrzeby. Jako miasto mamy świadomość jak kształtuje się handel na tym 

placu, gdyż zarządzała nim spółka miejska SORH podlegająca Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Ze 

środków uzyskanych z inkasa należy poprawić warunki sanitarne i estetyczne na tym placu. Ponadto 

należy udrożnić wjazd awaryjny na plac targowy od strony galerii handlowej.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Trwa aktualnie przygotowywanie dokumentacji mającej na celu poprawę warunków handlu na placu 

targowym. Spółka Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy podlegał Radzie Nadzorczej a nie 

Burmistrzowi Miasta. 

 

Radny Robert Pytka: 

Pan Janusz Stasiak jest prezesem zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie”. Zakład budżetowy             

w przypadku Sandomierza działa w taki sposób, że albo będzie miał wpływy z inkasa albo miasto 

będzie musiało przekazywać większą dotację. Zakład Budżetowy robi to, do czego został 

zobowiązany, ale musi mieć ku temu odpowiednie narzędzia. „Targowiska Miejskie” muszą mieć 

dochody w celu inwestowania środków na uatrakcyjnienie placu targowego. Plac targowy jest jednym 

z najistotniejszych elementów dochodowych gminy.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Zakład budżetowy „Targowiska Miejskie” działają w sposób bardzo dobry. Dzięki przedstawionemu 

projektowi uchwały zakład budżetowy będzie jeszcze lepiej funkcjonował a co za tym idzie także plac 

targowy przy ul. Przemysłowej. 

 

Pani Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Z chwilą powołania zakładu budżetowego miasto w ramach środków obrotowych przekazało kwotę 

200 000,00 zł a następnie w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 250 000,00 zł. Dotacja 

przedmiotowa została wyliczona w stosunku do ilości metrów kwadratowych placu targowego.               

W przyszłorocznym budżecie nie ma żadnej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Zawarta 

jest tylko prowizja. Ze względu na specyfikę rozliczania podatku VAT oraz z kosztami uzyskania 

przychodu. W okresie styczeń – październik 2017 roku przy prowizji na poziomie 5% zakład 

budżetowy otrzymał łącznie 227 000,00 zł. Z kolei dochody z tytułu placu targowego w 2016 roku 

wyniosły 6 356 549,00 zł. W 2017 roku na podstawie planu dochody te wyniosą 6 800,000,00 zł.               

Z kolei wydatki zakładu budżetowego w roku przyszłym nie zmienią się w stosunku do aktualnego 

roku. 

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Sylwester Łatka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Dobrze, że Miasto Sandomierz właściwie zarządza placem targowym. To pokazuje, że gmina potrafi 

być dobrym gospodarzem. Miasto po to powołuje jednostki administracyjne do zarządzania majątkiem 
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gminy by nie przekazywać różnych dotacji na ich funkcjonowanie. W przeciwnym razie będziemy 

tylko administrować miastem a nie nim rządzić.          

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Sylwester Łatka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Plac targowy przynosi coraz mniej dochodów dla gminy ze względu na ciągłe podnoszenie cen 

biletów wjazdu na ten plac bez m.in. informowania rady. Ponadto nikt nie kontroluje parkowania 

samochodów na miejskich parkingach, przez co gmina traci finansowo.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Piotr Majewski i Tomasz Frańczak. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Robert Pytka: 

Zakład budżetowy funkcjonuje na podstawie i w granicach ustawy o finansach publicznych. Zgodnie  

z ustawą przy zakładaniu zakładu budżetowego naszym obowiązkiem jako gminy było wyposażyć go 

w majątek. Z kolei nadwyżkę budżetową zakład musi przekazać do miasta.   

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Piotr Majewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Z kolei wpływy z placu targowego są coraz mniejsze ze względu na wybudowane chłodnie na terenie 

powiatu sandomierskiego, co spowodowało, że handel odbywa się bezpośrednio u sadowników              

i ogrodników. Zwiększyła się, jakość i tempo handlu.  Jako miasto musimy uatrakcyjnić handel na 

placu targowym i rozszerzyć jego asortyment.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna: Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Plac targowy zrobił się miejscem handlu starociami. Ponadto parkingi wokół placu targowego są 

bardzo drogie. 

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Mariola Stępień i Tomasz 

Frańczak. Rada Miasta Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLIX/658/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy              

ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

 

 

 

Ad. 18  

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                           

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: 

zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej                    

i zadrzewień. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o opinię. Radny Sylwester Łatka 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje               

w tym punkcie porządku obrad. 

 

 

Radny Jacek Dybus: 

Uchwała ta zakłada przekazanie bez przetargu zadań własnych gminy dot. utrzymania porządku                

w mieście Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.  Pojawia się pytanie 

czy jest to zgodne z prawem? 

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Powierzenie, przekazanie zadań własnych gminy spółce odbywa się zgodnie z przepisami prawa. 

Spółka PGKiM z o. o. jest w 100% spółką należącą do Gminy Sandomierz i została powołana, by 

realizować jej zadania. Warto zauważyć, że przez pryzmat utrzymania porządku oceniane są władze 

gminy. Ta spółka gwarantuje wykonanie powierzonych zadań w sposób właściwy i najlepszy. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Koszty, które będą wynikać z przekazanych zadań na rzecz PGKiM będą ogromne i będą odbywać się 

bez przetargu. Zastanawiające jest czy gmina na tym nie straci? 

        

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Powierzenie tych zadań, czyli treść projektu uchwały jest zgodny z przepisami prawa. 

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

W związku z procedowaną uchwałą należy mieć na względzie dbanie o czystość i porządek w całej 

gminie a nie tylko na terenie Starego Miasta. Miasto jest zaniedbane, jeśli chodzi o chodniki, na 

których np. na ul. Koseły leżą konary i gałęzie.  
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Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Nie można mówić, że miasto jest zaniedbane lub brudne. Całe miasto należy traktować jednakowo.             

Z kolei ul. Koseły jest w geście Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. 

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/659/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                          

w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego 

utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień. 

 

 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia 

regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisję Budżetu                

i Finansów o opinię. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Dyskusja nad projektem uchwały była bardzo burzliwa na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. Projekt uchwały dot. wprowadzenia opłat za pochówek urny do niszy 

urnowej w nowo powstałym kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu. Mając 

jednak na względzie treść projektu uchwały należy zmienić cały cennik usług, gdyż przedstawione 

stawki są zbyt wysokie. Następnie radny przedstawił swoje uwagi, co do przedstawionego cennika              

i wspomniał o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2017 

roku, w którym stwierdzono, że zarządca cmentarza nie ma prawa pobierać opłaty powyżej 20 lat 

funkcjonowania danego grobu.    
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Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Pan Ryszard Latawiec, Prezes PGKiM sp. z o. o. 

Spółka administruje Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu w związku, z czym pobiera opłatę za 

pochówek na okres 20 lat. Jeśli rodzina chce utrzymać grobowiec to musi po tym okresie wnieść 

kolejną opłatę celem przedłużenia funkcjonowania grobu. Z kolei, jeśli takiej opłaty nie wniesie, 

gmina ma prawo w tym miejscu pochować kolejną osobę. Aktualnie w parlamencie prowadzone są 

prace nad nową ustawą o miejscach pochówku. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Zgodnie z przytoczonym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządca cmentarza               

w tym przypadku PGKiM spółka z o. o. nie ma prawa pobierać opłaty za przedłużenie 

funkcjonowania grobu w przypadku, gdy jest on murowany i przewidziany do pochówku więcej niż 

jednej osoby. Taką opłatę można pobierać dopiero po upływie 20 lat od ostatniego pochówku.  

  

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Pan Ryszard Latawiec, Prezes PGKiM sp. z o. o. 

Zarządca Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu nie pobiera opłat na kolejne 20 lat tylko na 

pierwsze 20 lat. Taką opłatę może pobierać wyłącznie gmina. Jeśli rodzina zmarłego chce wnieść 

kolejną opłatę na 20 lat zwraca się do gminy. Jeśli tego nie uczyni to miasto może w tym miejscu 

zgodnie z prawem dokonać kolejnego pochówku.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Uchwała w sprawie ustalenia cennika usług na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu jest z 2012 

roku i podlegała jednej zmianie w 2015 roku. W obu tych przypadkach nadzór prawny, jaki sprawuje 

Wojewoda Świętokrzyski nie wskazywał na uchybienia bądź błędy prawne, co do treści uchwały. 

Wszystkie zapisy są zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie opłat za pochówek w kolumbarium i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Aktualnie w nowo wybudowanym kolumbarium odbył się już pochówek jednej osoby. Miejsce 

usytuowania kolumbarium nie jest zbyt szczególne.  

 

Pan Ryszard Latawiec, Prezes PGKiM sp. z o. o. 

Kolumbarium wybudowało PGKiM spółka z o. o. do którego się zobowiązało. Zostało ono oddane do 

użytku 1 listopada 2017 roku. Proces ten wydłużył się ze względu na problem z wyłonieniem 

wykonawcy. Zarządca cmentarza nie może zgodnie z prawem odmówić pochówku osoby zmarłej. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Stawia wniosek formalny o odroczenie podjęcia decyzji, co do przedmiotowej uchwały w celu 

przeanalizowania jej treści i wysokości zawartych w niej stawek za usługi cmentarne. W związku                

z tym wniosek formalny dotyczy zdjęcia z porządku obrad tego punktu.  
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Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto musi dokonać zakupu dodatkowych gruntów pod poszerzenie Cmentarza Komunalnego, gdyż 

jego zasoby się kończą. Środki na to przeznaczone są znaczne. Stawki, które obowiązują wynikają               

z kosztów utrzymania tego cmentarza. Zarządca ani gmina nie zarabiają na tych opłatach. Stawki te 

obowiązują od 2 lat.  

 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza skierował zapytanie do Pana 

Zygmunta Hary Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego, czy na tym etapie Rada Miasta może dokonać 

zmian w porządku obrad? 

 

Pan Zygmunt Hara, Radca Prawny Urzędu Miejskiego: 

Rada przyjęła porządek obrad. Dokonywanie zmian w porządku obrad na tym etapie nie jest właściwe.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Przedmiotem proponowanego projektu uchwały jest określenie opłat za pochówek urny w nowo 

wybudowanym kolumbarium. Jeśli Rada Miasta uważa, że stawki zawarte w treści uchwały są 

niewłaściwe, wygórowane to można rozmawiać na komisjach na sesjach i wypracować nowe stawki 

na drodze nowej uchwały.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnego 

Jacka Dybusa pod głosowanie, który zakłada odesłanie proponowanego projektu uchwały do prac              

w Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

 Wynik głosowania: 

„za” – 3 radnych; 

„przeciw” – 13 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

1 radny nie głosował.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził odrzucenie 

wniosku formalnego radnego Jacka Dybusa. 

 

Radny Robert Pytka: 

Rada Miasta może w każdym momencie dokonać zmian w porządku obrad sesji. Prawo to jest 

wyrażone w art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.                 

U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.). 

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

W 2015 roku przy pierwszej zmianie uchwały w sprawie ustalenia cennika usług na Cmentarzu 

Komunalnym była mowa o zmniejszeniu tych stawek, o co najmniej 15%. Stawki te są zbyt wysokie 

dla mieszkańców Sandomierza, np. wszystkie opłaty za grobowiec dwuosobowy to kwota rzędu 

8 000,00 zł. Z kolei zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000,00 zł. A co w sytuacji, jeśli kogoś nie stać na 

opłatę na kolejne 20 lat. 

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  
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Pan Ryszard Latawiec, Prezes PGKiM sp. z o. o. 

Zarządca Cmentarza Komunalnego nie występuje do rodzin zmarłych o uiszczanie opłat na 

przedłużenie funkcjonowania grobu na kolejne 20 lat.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Miasto to obywatele. Jeśli zarządcy brakuje środków na utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza 

Komunalnego to wówczas miasto powinno dołożyć pieniądze na rzecz cmentarza, gdyż jest to z jednej 

strony obowiązek gminy a z drugiej jest to szczególna sfera funkcjonowania gminy i mieszkańców. 

Oszczędności budżetowe należy szukać gdzie indziej. Z kolei nie podlega dyskusji potrzeba 

powiększenia cmentarza i przeznaczenia na ten cel znacznych środków budżetowych.  

 

Radny Andrzej Gleń: 

Zaapelował i poprosił o trzymanie się porządku obrad. Ewentualne propozycje zmiany tej uchwały 

mogą pojawić się w ramach wolnych wniosków. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Złe są praktyki, jeśli tego typu uchwały są przygotowywane przez przedsiębiorstwo, spółkę, która 

sama w sobie jest nastawiona na zysk. PGKiM sp. z o. o. może ewentualnie zaproponować pewne 

stawki, opłaty podparte stosownymi wyliczeniami i analizami, ale to rada ma ostateczny głos w tej 

sprawie. Ten projekt uchwały powinien być przez nas traktowany jako propozycja. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Nie jest prawdą, że spółka decyduje o kształcie projektu uchwały. Projekt uchwały przygotowywany 

jest przez Urząd Miejski i jego podległe jednostki. Wnioskodawcą projektu uchwały jest Burmistrz 

Miasta Sandomierza. To wydział merytoryczny pracuje nad treścią projektu uchwały i dokonuje 

analizy zawartych w nich regulacji. Stawki określone w tym projekcie uchwały nie odbiegają od cen 

za te same usługi na cmentarzach komunalnych w Tarnobrzegu, Stalowej Woli czy Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

W 2015 roku był wniosek PGKiM sp. z o. o. o podniesienie stawek za usługi na Cmentarzu 

Komunalnym o 30%. Na mój wniosek udało się podnieść te stawki jedynie o 15%. W dniu 

dzisiejszym powinniśmy podjąć tą uchwałę, gdyż kolumbarium jest potrzebne a na Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dokonać kompleksowej weryfikacji tego cennika. 

 

Radny Jacek Dybus: 

W sprawie wysokości kwot zawartych w obowiązującym cenniku za usługi na tym cmentarzu była 

składana interpelacja.  

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/660/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na 

Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

 

 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sandomierz”. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Polityki Mieszkaniowej o opinię. Radny Andrzej Juda Przewodniczący 

Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Proszę o przedstawienie w skrócie zmiany, jakie zachodzą w związku z proponowanym projektem 

uchwały. 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego: 

Proponowana treść uchwały jest pokłosiem audytu, który został przeprowadzony przez Audytora 

Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w miesiącu sierpniu 2017 roku. Audytor polecił dokonać zmiany 

Uchwały Nr XXV/276/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016 roku w taki sposób, by              

w jej miejsce podjąć dwie uchwały dot. zasad wynajmowania lokali oraz w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. W przedstawionym projekcie uchwały 

określone zostały zasady tj.: komu i na jakich warunkach może zostać obniżony czynsz w lokalu 

komunalnym. Z kolei w drugim projekcie uchwały wyszczególniono te punkty, gdzie jasno zostały 

określone kryteria przydziału lokali socjalnych i komunalnych w pierwszej kolejności oraz poddaniu 

tych zasad kontroli społecznej. 

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLIX/661/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  

Gminy Sandomierz”. 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016 –2021”.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Polityki Mieszkaniowej o opinię. Radny Andrzej Juda Przewodniczący 

Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/662/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021”. 

 

 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie drugiej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinię. 

Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska                

i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 
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Radny Robert Kurosz: 

W związku z projektem uchwały czy gmina wnioskuje o dofinansowanie na termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej zwłaszcza szkół, gdyż będą to ostatnie środki unijne na tego typu 

cele a w niedługim czasie zostanie ogłoszony konkurs przez władze województwa.   

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Popieram słowa Pana radnego Roberta Kurosza. W tym roku np. Gmina Samborzec dostała 6 mln zł 

na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Powinniśmy ubiegać się o te środki, gdyż 

warunki zawarte w tych programach są bardzo korzystne dla gminy. Ponadto czy w tym programie 

gospodarki niskoemisyjnej są przewidziane wymiany lamp oświetleniowych na terenie miasta na 

LED, gdyż dofinansowanie może wynieść nawet 95% dofinansowania. Konkurs ten również rusza             

w niedługim czasie.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

95% dofinansowania to jest wielki optymizm. To dofinansowanie jest uzależnione od efektywności 

energetycznej. Po głębokich analizach może okazać się, że to dofinansowanie tyle nie wyniesie.            

A mniejsze dofinansowanie to większy wkład własny a to nadwyręża budżet. Warto własnymi 

środkami przeprowadzać taką politykę termomodernizacji. Nie zawsze opłaca się korzystać ze 

środków unijnych. Niewątpliwie dobrym przykładem jest sytuacja zakupu nowych MKS dla PGKiM 

sp. z o. o. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Urząd Miejski w Sandomierzu analizuje ewentualne programy unijne. Program gospodarki 

niskoemisyjnej jest przygotowany, jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 4 w Sandomierzu. Ponadto 

miasto własnymi siłami przygotowuje dokumentację dla budynku byłego Gimnazjum Nr 1 przy ul. 

Cieśli 2. Problem polega jednak na tym, że obszar ten nie wchodzi w skład obszarów zdegradowanych 

w myśli Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza. Dlatego w najbliższym czasie będzie 

przygotowany projekt uchwały dot. zmiany programu rewitalizacyjnego w taki sposób, by włączyć 

teren byłego Gimnazjum Nr 1 do tych obszarów.     

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego: 

Na wniosek Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta rozpoczęliśmy procedurę 

wpisania do programu unijnego wymiany lamp oświetleniowych na terenie miasta. 

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLIX/663/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie drugiej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Sandomierza”. 

 

 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza 

na lata 2017 – 2022. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia o opinię. Radna Mariola 

Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/664/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza  

na lata 2017 – 2022. 

 

 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje              

w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/665/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 

zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynnej ochrony Pomnika Przyrody Lipy drobnolistnej 

(Tilia cordata) znajdującej się na działce ewidencyjnej 509/2 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy 

przy ulicy Kwiatkowskiego 67. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinię. 

Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska                 

i Rolnictwa powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017 roku rekomenduje 

dokonanie poprawki do projektu uchwały, w § 1, którego treść po zmianach będzie brzmieć 

następująco:  

„Podjąć czynną ochronę Pomnika Przyrody (lipy drobnolistnej) zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej nr 509/2 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, przy ul. Kwiatkowskiego 67                       

w Sandomierzu poprzeć realizację zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, których efektem 

będzie wzrost bezpieczeństwa ludzi i mienia w obszarze korony drzewa”. 

 

Następnie Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa dodał, że po dokonaniu poprawki opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się, czy Burmistrz Miasta Sandomierza 

wspomnianą poprawkę uzna jako autopoprawkę wnioskodawcy projektu uchwały.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Proponowany projekt uchwały zobowiązuje Burmistrza Miasta Sandomierza do działań zmierzających 

do ochrony, zabezpieczenia drzewa przed dalszą jego degradacją. Należy jednak mieć świadomość, że 

będzie to wiązało się ze znacznymi kosztami. Na same ekspertyzy miasto do tej pory wydało 6 000,00 

zł. Z kolei przygotowanie dokumentacji dotyczącej form zabezpieczenia tego drzewa będzie 

kosztować ok. 10 000,00 zł. W związku z tym w przyszłorocznym budżecie trzeba zabezpieczyć 

odpowiednie środki. Nie mniej jednak Burmistrz Miasta Sandomierza jest organem wykonawczym 
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gminy, jak ustali organ uchwałodawczy tak będą prowadzone prace i działania związane z tym 

drzewem. 

 

Radny Andrzej Gleń: 

Poczekajmy na ostateczną ekspertyzę dot. możliwości ratowania lipy drobnolistnej. Jeśli jest ona już 

dostępna to należy ją odczytać, a jeśli jej jeszcze nie ma to nie rozmawiajmy o pieniądzach.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Zlecona ekspertyza jest już trzecią ekspertyzą dot. lipy drobnolistnej z jej zapisów wynika, że drzewo 

to zagraża otoczeniu i bezpieczeństwu ludzi. 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego: 

Ekspertyza wpłynęła do Urzędu Miasta Sandomierza w dniu 28 listopada 2017 roku i została 

przygotowana przez Pana prof. dr hab. inż. M. S.*. Z ekspertyzy tej wynika, że drzewo jest w bardzo 

złym stanie i uzasadniony jest wniosek o jego usunięcie. 

Następnie Pan Jacek Kuliga odczytał wnioski zawarte w tej ekspertyzie m.in. określające: 

wytrzymałość pnia na złamanie, stabilność drzewa w gruncie, dokonania ewentualnych prac 

zabezpieczających drzewo i jego bezpośrednie otoczenie tj.: dokonania redukcji korony, budowy 

podpór konarów drzewa, dokonania przebudowy nawierzchni wokół drzewa.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Gdyby ta ekspertyza wpłynęła do Urzędu Miejskiego w momencie składania projektu uchwały jej 

treść byłaby inna i dotyczyłaby zniesienia statutu pomnika przyrody.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Sytuacja wokół tej Lipi Drobnolistnej pokazuje, jak ważna i odpowiedzialna jest decyzja                          

o przyznawaniu statutu pomnika przyrody. Za tym faktem zgodnie z prawem wiążą się obowiązki, ale 

także koszty. Służby miejskie powinny monitorować i dbać o tego typu pomniki i dokonywać na 

bieżąco zabiegów korekcyjno – pielęgnacyjnych. Mając na względzie przedstawioną ekspertyzę 

należy ponieść koszty i próbować ratować ten pomnik przyrody. Warto się zastanowić, jaka jest rola 

aktualnego właściciela nieruchomości, na której stoi lipa i czy ten właściciel może partycypować              

w kosztach jej ratowania. 

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Janusz Czajka i Agnieszka 

Frańczak – Szczepanek. Rada Miasta Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Jeśli nie będziemy dbać o historię to zatracimy własną tożsamość. Ta lipa drobnolistna stoi w tym 

miejscu 300 lat, gdyby nie działalność człowieka to drzewo stałoby kolejne 300 lat. Aktualny 

właściciel też nie podjął działań zmierzających do ratowania tego pomnika a wręcz przeciwnie. Treść 

tej ekspertyzy wydaje się niezrozumiała, gdyż profesor na spotkaniu w trakcie prowadzenia badań 

mówił, że stan tego drzewa jest bardzo dobry, że jest możliwość jego ratunku.    

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Janusz Czajka i Agnieszka 

Frańczak - Szczepanek. Rada Miasta Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Marcin Marzec: 

Złożył wniosek formalny o zarządzenie 5 – minutowej przerwy. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnego 

Marcina Marca pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził 5 – minutową przerwę. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady XLIX sesji Rady 

Miasta Sandomierza. Obecnych na sali 17 radnych. Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta 

Sandomierza zwolnił się radny Andrzej Juda.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ponownie otworzył dyskusję                 

w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Rada Miasta Sandomierza posiada trzy ekspertyzy niezależnych naukowców. Ta lipa drobnolistna 

znajduje się aktualnie w miejscu publicznym. Jako radni nie możemy igrać ze zdrowiem i życiem 

ludzi. Ta ostatnia ekspertyza wskazuje, że należy usunąć to drzewo poprzez zniesienie statutu pomnika 

przyrody.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Wiesława Sabat. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

W tej opinii zawarte są informacje o możliwości ratowania lipy drobnolistnej. Warto podjąć tego typu 

działania. Natomiast w przyszłości nie można dopuścić do tego typu sytuacji w związku z istnieniem 

innych pomników przyrody na terenie Sandomierza. Eksperci wydają pewne opinie, oceny na 

podstawie swojej wiedzy, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Miasta.  

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza weszła radna Wiesława Sabat. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Nigdy na ratunek dla nikogo i dla niczego nie jest za późno. W takiej sytuacji jest lipa drobnolistna. Po 

przeprowadzeniu zabiegów korekcyjno – pielęgnacyjnych wskazanych w tej ostatniej ekspertyzie to 

drzewo nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi. Dla tego drzewa jest ratunek to świadek historii 

ostatnich 300 lat. 

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Miasto powinno zrobić wszystko, co może by uratować ten pomnik przyrody. W Polsce są pomniki 

przyrody, jak np. Dąb Bartek, o którego wszyscy dbają. Dbajmy, więc o swoje pomniki przyrody a nie 

wycinajmy bezmyślnie drzewa niszcząc środowisko naturalne.     
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Radny Wojciech Czerwiec: 

Poświęcamy jako Rada Miasta wiele czasu lipie drobnolistnej. Szkoda, że tak długo nie rozmawiamy 

o budżecie miasta o jego zmianach czy obligacjach. W związku z tym składam wniosek formalny                 

o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnego 

Wojciecha Czerwca pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 8 radnych; 

„przeciw” – 6 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego radnego Wojciecha Czerwca i zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza po konsultacji z Panem 

Zygmuntem Harą Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. zmiany treści i § 1 projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 12 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych. 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

poprawki Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały uwzględniającą przegłosowaną poprawką. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 3 radnych; 

„przeciw” – 10 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził nie podjęcie przez 

Radę Miasta Sandomierza uchwały w sprawie podjęcia czynnej ochrony Pomnika Przyrody 

Lipy drobnolistnej (Tilia cordata) znajdującej się na działce ewidencyjnej 509/2 obręb                   

4 Sandomierz Poscaleniowy przy ul. Kwiatkowskiego 67. 

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

W zaistniałej sytuacji na kolejnej sesji zostanie złożony projekt uchwały dot. zniesienia statutu 

Pomnika Przyrody na lipie drobnolistnej.  

 



33 
 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że wszyscy radni              

a w szczególności członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

muszą zapoznać się dokładnie z treścią ostatniej ekspertyzy przed dalszym podejmowaniem decyzji              

w tej sprawie.  

 

 

Ad. 26 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji o opinię. Radny Marceli 

Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Czy projekt uchwały zakłada udział tylko i wyłącznie podmiotów podległych miastu, czy również 

podmiotów prywatnych takich jak: restauracje?  

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

„Sandomierska Karta Mieszkańca” będzie dotyczyła tylko tych mieszkańców, którzy są zameldowani 

na terenie Miasta Sandomierza i rozliczają się z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu. „Sandomierską 

Kartę Mieszkańca” będzie można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta po okazaniu dowodu 

osobistego i ksero pierwszej strony PIT – u. Po podjęciu tej uchwały gmina rozpocznie rozmowy               

z partnerami zewnętrznymi o ewentualnej współpracy w tym zakresie. W tej sprawie odbyły się już 

rozmowy z dyrektorami i kierownikami instytucji kulturalno – sportowych podległych miastu. 

„Sandomierska Karta Mieszkańca” zakłada upust w wysokości 5% na bilety wstępu do tych instytucji. 

Upust będzie mógł być zmieniony w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodatkowo 

na stronie internetowej miasta będzie specjalna zakładka poświęcona tej karcie. Miasto również będzie 

rozmawiać i pozyskiwać partnerów prywatnych takich jak: restauracje, kawiarnie, apteki itd. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Czy idea Karty Mieszkańca jest ogólnopolską inicjatywą? 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Nie. Inicjatorem „Sandomierskiej Karty Mieszkańca” jest Burmistrz Miasta Sandomierza. Ponadto 

Sandomierz zgłosił się do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Karta ta przysługuje każdej osobie po 

ukończeniu 60 roku życia. Karta ta będzie dostępna od grudnia tego roku i patronat nad jej 

funkcjonowaniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Sandomierz 

będzie finansować jedynie wydruk tych kart. Na terenie Sandomierza mieszka 6 tyś. osób, które 

ukończyły 60 lat życia. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Pomysł stworzenia „Sandomierskiej Karty Mieszkańca” jest bardzo trafny. Niestety obniżka                  

w wysokości 5% jest niewielka. Lepiej w tym programie ująć kilka tylko instytucji, które będą 

honorować obniżkę sięgającą kilkunastu procent. Takim sposobem zachęcimy mieszkańców 

Sandomierza do korzystania z miejskiej infrastruktury kulturalno – sportowej.      
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Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Bolewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Im częściej mieszkańcy będą korzystać z miejskich instytucji w ramach tego programu tym więcej 

zaoszczędzą pieniędzy w danym miesiącu.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Zniżka w wysokości 5% jest naprawdę niewielka. Taką obniżką nie zachęcimy mieszkańców do 

wyjścia z domów i korzystania z ofert przygotowanych przez miejskie instytucje. Obniżka powinna 

wynosić co najmniej 30%.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Dyskusja sprowadza się jedynie do wysokości proponowanej zniżki. Ta zniżka jest wyjściową 

propozycją. Po uchwaleniu przedłożonego projektu uchwały rozpoczną się rozmowy z podmiotami 

prywatnymi, gdzie nie będzie obowiązywał limit 5% obniżki. Wówczas zobaczymy, jaki będzie 

odzew przedsiębiorców, ale także mieszkańców, co do realizacji tego programu. 

 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

Czy dokonano analizy skutków dla budżetu miasta w związku z realizacją programu „Sandomierska 

Karta Mieszkańca”?  

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Zostały przygotowane analizy dot. skutków finansowych dla gminy po wdrożeniu tego programu.             

W związku z tym obniżka zaproponowana jest na poziomie 5%. Jeśli będą większe możliwości 

finansowe gminy to wówczas ta obniżka może być większa. To są środki publiczne, dlatego z wielką 

troską należy podchodzić do ich wydawania.   

 

Radny Robert Kurosz: 

Czy miejskie instytucje otrzymają od gminy refundacje wynikająca z uszczuplenia ich dochodów po 

wdrożeniu tego programu? 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Dotacje, które przewidziane są w przyszłorocznym budżecie miasta dla miejskich instytucji 

uwzględniają skutki wdrożenia tego programu.  

 

Radny Marcin Marzec: 

Mając na uwadze treść projektu uchwały nie ma wskazanej wysokości obniżki. Ta obniżka będzie 

określona przez Burmistrza Miasta Sandomierza w drodze zarządzenia. Zadaniem Rady Miasta 

Sandomierza jest jedynie podjąć uchwałę, dzięki której może rozpocząć się wdrażanie programu.    

 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

Czy zaproponowana obniżka będzie jednakowa dla wszystkich miejskich instytucji kulturalno – 

sportowych?  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Dla wszystkich instytucji będzie jednakowa obniżka. Jeśli program będzie cieszył się dużą 

popularnością wśród mieszkańców to obniżki mogą być zróżnicowane w celu lepszego dostosowania 
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ich do potrzeb mieszkańców. W związku z tym program zakłada zmianę wysokości obniżek w drodze 

zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.  

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Nie należy krytykować programu artystycznego w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, 

gdyż jest on bardzo ceniony. Należy zachęcać mieszkańców do korzystania z oferty tego biura tak jak 

z oferty Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.  

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Pomysł „Sandomierskiej Karty Mieszkańca” jest bardzo ciekawy. Czas pokaże jak ten program 

przyjmie się wśród mieszkańców. Wówczas będzie można dokonywać ewentualnych zmian w jego 

funkcjonowaniu.  

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

1 radny nie głosował. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLIX/666/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”. 

 

 

Ad. 27 

Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 

2016/2017”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że informacją 

z realizacji zadań oświatowych Gminy Sandomierza za rok szkolny 2016/2017 zajmowała się Komisja 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Dodał, że materiał w tej sprawie został przesłany na skrzynki e –

mail wszystkim radnym a wersja papierowa była do wglądu w Biurze Rady Miasta. W związku z tym 

poprosił o opinię komisji. Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury               

i Sportu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad. 

 

Pytań i uwag nie było. 

W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził 

przyjęcie przez Radę Miasta „Informacji z realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz              

w roku szkolnym 2016/2017”. 
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Ad. 28 

Przyjęcie Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił proponowany 

harmonogram dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 26 

czerwca 2018 roku. Przypomniał o obowiązku uczestniczenia przez radnych w tych dyżurach oraz że 

odbywają się one w każdy wtorek w godz. od 13: 00 do 15:00.  

W związku z brakiem uwag radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał 

przedstawiony harmonogram pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza na okres od 2 stycznia 2018 roku do 26 

czerwca 2018 roku. 

 

Ad. 29 

Informacja Burmistrza o bieżących sprawach Miasta (w tym o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych). 

 

Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że na jego ręce zostały przekazane 

podziękowania od Pana W. S.* Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu za przekazanie 

przez Radę Miasta Sandomierza dotacji na zakup pomp infuzyjnych dla tarnobrzeskiej lecznicy.   

Następnie Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza przekazał podziękowania na ręce 

radnego Piotra Chojnackiego Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.   

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Następnie Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

sprawozdawczym nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania 

kierownika urzędu miejskiego, realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał 

sprawy należące do kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na 

podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza 

przypomniał, że w okresie sprawozdawczym mijają trzy lata od rozpoczęcia kadencji na stanowisku 

Burmistrza Sandomierza. Podziękował wszystkim Państwu radnym za tak spójną współpracę, 

poczytując sobie to za osobisty sukces.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

Następnie Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił Informację Burmistrza 

Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego, stosowanie do 

przepisów art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.) Informacja dotyczyła: 
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1. Osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2. Nieprawidłowości stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; 

3. Działań podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

 

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że zgodnie z zapisami w/w ustawy obowiązek 

złożenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza oświadczenia majątkowego wraz z kopią swojego 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2016 dotyczył 

Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Naczelników Wydziałów, pracowników wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych. Do dnia 30 kwietnia 

2017 roku obowiązek złożenia dokumentów miało łącznie 35 pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz. W roku bieżącym nie odnotowano ani 

jednego przypadku przekroczenia ustawowego terminu złożenia oświadczeń majątkowych. Wszystkie 

zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe do dnia 30 kwietnia 2017 roku wg. stanu na 

dzień 31 grudnia 2016 roku. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych badaniu poddano 

wszystkie rubryki dokumentów, co do spełnienia kryterium staranności, zupełności (kompletności) 

wypełniania poszczególnych rubryk oświadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy ustrojowej osoby 

zobowiązane powinny złożyć oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni. Wszyscy 

zobowiązani dopełnili w/w obowiązku. Zgodnie z dyspozycją art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych został przekazany do Urzędów Skarbowych 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania składającego – celem poddania stosownej analizie 

dokumentów przez aparat skarbowy. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do udostępnienia informacji 

publicznych wyszczególnionych w ustawie, a stanowiących o sprawach publicznych samorządów. Do 

informacji tych zaliczają się również oświadczenia majątkowe. Jawne informacje zawarte                          

w oświadczeniach zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Jerzy Żyła. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

 

1. Nadzór nad realizacją nasadzeń zastępczych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział w Kielcach. Nowe nasadzenia zrealizowano zgodnie z planem koncepcyjnym na 

Rynku Starego Miasta (cis pospolity – 116 szt., Funkia „Patriot” – 59 szt. Funkia „Abba 

Dabba” – 70 szt.). 

2. Nadzór nad realizacją nasadzeń zastępczych dla firmy Avans. Nasadzenia obejmują krzewy 

wzdłuż traktu pieszego przy ul. M. Trąby, przy ul. Zamkowej, przy przystani dla łodzi od 

strony ulicy Krakowskiej oraz przy parkingu przy ul. Browarnej.  

3. Trwają prace polegające na pielęgnacyjno-prześwietlających cięciach koron drzew na Placu 

Poniatowskiego, w obrębie skweru przy ul. Zamkowej oraz między ul. Zamkową                     

i W. Kadłubka, a także przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Puławiaków (zgodnie                             

z zaleceniami Straży Pożarnej) – umowa z firmą Moje Drzewo.  

4. Na Bulwarze Piłsudskiego posadzono 3 drzewa z okazji urodzenia dziecka. 

5. Zakupiono karmę na dokarmianie wolnożyjących kotów za kwotę 4 952,21 zł. 
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6. Zawarcie umowy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

7. Zakończenie remontu dachu na budynku Biblioteki przy ul. Parkowej. 

8. Rozpoczęcie prac remontowych dot. wymiany pokrycia dachowego kamienicy Rynek 28 

9. Wykonano podłoża pod 5 altan śmietnikowych. 

10. Wybrano Wykonawcę 5 altan śmietnikowych. Producent firma: Wireland Sp. z o.o. Termin 

wykonania 22.12.2017r. 

11. Uporządkowano skarpę przy ul. Trąby – Grupa Interwencyjna. 

12. Uporządkowano skarpę przy ul. Zamkowej i Al. Jana Pawła II. – Grupa Interwencyjna. 

13. Uporządkowano skarpę południową za budynkiem Spichlerza. – Grupa Interwencyjna. 

14. Uporządkowano skarpę wschodnią przy ul. Długosza na odcinku od schodów „mleczarskich” 

do schodów „Podolskich” – Grupa Interwencyjna. 

15. Trwają prace porządkowe na skarpie wschodniej (papieskiej) – Grupa Interwencyjna. 

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Jerzy Żyła. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

 

1. Odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

2. Wydano 252 dowody osobiste.  

3. Wydano 23 karty DUŻEJ RODZINY. 

4. Wysłano do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 18 wniosków o skierowanie na leczenie 

odwykowe. 

 

Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 

 

Kultura 

1. Premiera spektaklu „Podziemia Świadomości” w Podziemnej Trasie Turystycznej                      

w Sandomierzu. Sztuka została opisana jako „nietypowe zwiedzanie w siedmiu monologach”. 

Scenariusz powstawał kilka miesięcy, na podstawie prawdziwych historii uczestniczek 

projektu. 

2. 25.10.2017 r. - Otwarcie wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza w Muzeum 

Okręgowym w Sandomierzu.  

3. 30.10.2017 r. - Spotkanie promocyjne wydawnictwa autorstwa Katarzyny i Pawła Madejskich 

pt. „Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu do 1945 r.” Publikacja jest 

obszernym spisem większości nagrobków sandomierskiego cmentarza katedralnego.  

4. 4-12.11. 2017 r. - Festiwal „Witamina Jazz 2017” w Sandomierzu.   

5. 7.11.2017 r. - Spotkanie podróżnicze pt. „40 dni, 9 krajów, jeden cel”. Wydarzenie było 

poświęcone rowerowej podróży z Gdyni do Grecji, którą odbyła Waja Jabłonowska. 

6. 8.11.2017 r. - Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu 

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3, odbyła się w Domu Katolickim. 

7. 10.11.2017 r. - Wystawa fotografii autorstwa Pawła Maleckiego, Członka Sandomierskiego 

Towarzystwa Pasjonatów Fotografii. Wystawę można zobaczyć w Iluzjon Art 

Café przy Sandomierskim Centrum Kultury. 

8. 11.11.2017 r. – Obchody Święta Niepodległości w Sandomierzu.  

9. 16.11.2017 r. - Spotkanie Uniwersytetu III Wieku w Ratuszu miejskim. Burmistrz 

Sandomierza spotkał się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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10. 16.11.2017 r. - Wernisaż wystawy „Węgry 1956. Twarze i przedmioty” w Muzeum 

Okręgowym w Sandomierzu.  Na ekspozycję składają się pamiątki i wspomnienia osób, które 

odpowiedziały na apel węgierskich instytucji poszukujących w latach 90. w Polsce świadków 

i uczestników budapesztańskich zdarzeń z 1956 r. 

11. 16.11.2017 r. – Przepis na kulturę w Sandomierzu – spotkanie podsumowujące projekt - pt. 

„Przepis na kulturę w Sandomierzu” realizowany przez Sandomierskie Centrum Kultury przy 

finansowym wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2017.  

12. 17.11.2017 r. - Jubileusz 25- lat istnienia Społecznego Komitetu Cmentarza Katedralnego               

w Sandomierzu.  

13. 18-19.11.2017 r. – Święto Młodego Wina. 

14. 23.11.2017 r. - Sandomierz Pomnikiem Historii. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

"Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno - krajobrazowy" został wpisany 

na listę Pomników Historii. Burmistrz Sandomierza uczestniczył w uroczystości wręczania 

rozporządzeń w Pałacu Prezydenckim.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

Sport 

1. 28.10.2017 r.  - Zakończenie sezonu wędkarskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 

1 w Sandomierzu.  

2. 11.11.2017 r. - Turniej Tenisa Stołowego upamiętniający 99 rocznicę odzyskania 

niepodległości odbył się 11 listopada 2017 r. w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. 

Patkowskiego. 

3. 12.11.2017 r. – Katarzyna Dudek mistrzynią świata w fitness sylwetkowym – zawodniczka 

Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz” zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Świata 

Juniorów i Weteranów w kulturystyce i fitness, rozgrywanych rumuńskim mieście Bistritia. 

Katarzyna Dudek rywalizowała w fitness sylwetkowym w kategorii weteranek. 

 

Inne 

1. 11.2017 r. – Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły – Już po raz piętnasty policjanci, 

strażacy, ratownicy wodni, pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego spotkali 

się z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych z Sandomierza. 

2. Od 10 grudnia będziemy mogli korzystać z pociągu relacji TLK Połoniny z Przemyśla do 

Warszawy, zatrzymującego się m.in. na stacji w Sandomierzu. Planowany rozkład: 

Sandomierz - Warszawa odjazd 11: 06, przyjazd 14.45 Warszawa Zachodnia; 14: 50 

Warszawa Centralna, 15: 01 Warszawa Wschodnia. 

Warszawa Wschodnia - Sandomierz odjazd 13: 50, Warszawa Centralna 14: 19, Warszawa 

Zachodnia 14: 31; przyjazd do Sandomierza 18:29. 

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza weszła radna Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

a) Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 

b) Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 
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c) Budowa ulicy Jaśminowej, 

d) Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu  

w rejonie PGKiM na działce o nr ewidencyjny 1352/32 w Sandomierzu, 

e) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 

f) Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowanie dokumentacji 

technicznej zamiennej w oparciu o ekspertyzę techniczną przeciwpożarową, 

g) Budowa oświetlenia ulicy Holowniczej. 

2. Trwają roboty budowlane: 

a) Przebudowa Placu 3-go Maja, 

b) Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3, 

c) Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu (odbiór 27.11.2017r.), 

d) Przebudowa nawierzchni ulicy Krzyżowej, 

e) Budowa oświetlenia ulicy Salve Regina. 

3. Zakończono zadania (roboty budowlane): 

a) Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów, 

b) Budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9, 

c) Budowa oświetlenia ul. Żółkiewskiego 9, 

d) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Sandomierza, 

e) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, 

f) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza, 

g) Remont schodów do kamienic przy ul. Rynek 24, 25, 26. 

4. Wykonano dokumentację projektową: 

a) Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Portowej – aktualizacja dokumentacji 

projektowej. 

5. Wybrano wykonawcę na zadania pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 

budynek użyteczności publicznej” (ul. Błonie) – DOMI BUD Dominik Dorociak, Tuszów 

Narodowy, Jaślany 358, wartość oferty – 298.095,25zł brutto.  

6. Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa i adaptacja szkoły 

podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń społecznych”. 

7. Trwa procedura przetargowa na budowę parkingu przy wałodrodze.  

 

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Piotr Majewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił radnych o zadawanie 

pytań. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Sandomierz otrzymał tytuł Pomnika Historii jest to bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt dla naszego 

miasta. Dobrze by było, gdyby na stronie internetowej miasta opublikować Zarządzenie Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej w tej sprawie. 

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Kto był inicjatorem starań Sandomierza o otrzymanie tytułu Pomnika Historii? 

 

Pan Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Inicjatorem starań o otrzymanie tego zaszczytnego tytułu Pomnika Historii była w 2014 roku 

sandomierska Kuria Diecezjalna. W trakcie starań kurii mając na uwadze wymogi otrzymania tego 
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tytułu okazało się, że dokumentacja będzie niewystarczająca. Wówczas miasto włączyło się w te 

starania powołując 7 – osobowy komitet, który przygotował stosowną dokumentację. Starania te 

przyniosły zamierzony efekt. Sandomierz uzyskał ten tytuł, którego zwieńczeniem były uroczystości 

w Pałacu Prezydenckim.   

 

Na posiedzenie XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Piotr Majewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Czy prawdą jest, że wniosek miasta Sandomierza o montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł 

energii został zamknięty? Zgodnie, bowiem z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta wynika, że gmina 

odstępuje od udziału w tym programie. 

  

Z posiedzenia XLIX sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Janusz Czajka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

W tej sprawie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami miasta. Konkurs został ogłoszony a na 

spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach uzyskano informację                 

o dofinansowaniu do instalacji urządzeń fotowoltaicznych na poziomie 60%. Na tym również 

spotkaniu określono warunki dofinansowania dla poszczególnych rodzajów gmin: miejskich, 

wiejskich i miejsko – wiejskich. Sandomierz jako gmina wyłącznie miejska miała najmniejsze szanse 

uzyskania takiego dofinansowania. Po analizie i telefonicznych rozmowach z mieszkańcami a także po 

przedstawieniu warunków uzyskania dofinansowania pozostało 62 wnioski a zgodnie z wytycznymi 

takich wniosków musiało być, co najmniej 120 by gmina mogła ubiegać się o udział w tym programie. 

Ponadto w karcie oceny programu Miasto Sandomierz miało zerowe szanse. Nie mniej jednak zgodnie 

z zapewnieniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mieszkańcy będą mogli 

uczestniczyć w programach dotacyjnych lub pożyczkowych, które są bardziej korzystne niż udział             

w tym programie.    

 

Radny Andrzej Anwajler: 

W otrzymanym piśmie z Urzędu Miasta jest napisane, że wniosków wpłynęło 107 w tym 87 dotyczyło 

najniżej premiowanych wniosków fotowoltaicznych. 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Tak, ale po rozmowach telefonicznych z mieszkańcami ostatecznie zostało 62 wnioski. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Dlaczego Miasto Sandomierz nie połączyło się z innymi gminami? Taką możliwość przewidywał 

program. 

 

Pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Sandomierz to gmina miejska i ościenne gminy o charakterze wiejskim nie były zainteresowane 

połączeniem wniosków, gdyż na tym by straciły. 
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Ad. 30 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym o złożonych Oświadczeniach majątkowych 

radnych) 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że stosownie do art. 24 

h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 

1875) podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych każdego roku przedstawia radzie 

informację o: 

1. Osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; 

3. Działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych; 

W wyniku dokonania analizy oświadczeń majątkowych złożonych do dnia 30 kwietnia 2017 roku na 

ręce Przewodniczącego Rady Miasta stwierdzono, co następuje: 

1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni zobowiązani byli do złożenia na ręce 

Przewodniczącego Rady Miasta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień  

31 grudnia 2016 roku wraz z kopią zeznania rocznego za rok 2016 w terminie do  

30 kwietnia 2017 roku. Wszyscy Radni w ustawowym terminie wywiązali się z tego 

obowiązku. 

Przewodniczący Rady złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu w dniu 

24 kwietnia 2017 roku (kopia oświadczenia z adnotacją, że zostało przyjęte w/w urzędzie 

wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 18 maja 2017 roku). 

2. Większość złożonych oświadczeń majątkowych została sporządzona starannie 

 i kompletnie. Zapisy są czytelne, a poszczególne pozycje wypełnione zgodnie z wymogami. 

3. Stwierdzono nieprawidłowość formalną w złożonym oświadczeniu majątkowym Pana 

Andrzeja Bolewskiego ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta, jeśli chodzi o część               

B oświadczenia dot.  miejsca położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części              

A (adres) - brak zapisu w poszczególnych rubrykach „nie dotyczy”. 

4. Oświadczenia majątkowe 20 radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu dnia 

9 maja 2017 roku. Urząd Skarbowy w Sandomierzu po dokonaniu analizy nie stwierdził 

nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. 

5. Wszystkie oświadczenia majątkowe radnych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza dot. oświadczeń majątkowych radnych 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza udzielił głosu Panu           

Z. P.*, mieszkańcowi Sandomierza. 

 

Pan Z. P.*, mieszkaniec Sandomierza: 

„Szanowni Państwo chciałem tutaj publicznie przeprosić Panią radną Wiesławę Sabat za moje 

emocjonalne wypowiedzi związane z tą osobą, które miały miejsce w maju tego roku i chciałem 

wyrazić nadzieję, że Pani Sabat i ja będziemy nadal pracować dla dobra wspólnego, czyli dla miasta 

Pani, jako radna ja, jako obywatel tego miasta”. 
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Radna Wiesława Sabat: 

Jestem mieszkanką Sandomierza od 29 lata. Nie prowadzę żadnej działalności przestępczej, o jakiej 

mówił Pan Z. P.*. Za te słowa skierowałam wniosek do Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Publiczne 

przeprosiny Pana Z. P.*są pokłosiem ugody w tej sprawie. 

  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym tj. od 26 października 2017 roku do 29 listopada 2017 roku wpłynęło do Rady Miasta 

Sandomierza szereg pism, które zostały skierowane do merytorycznych komisji, Burmistrza Miasta 

Sandomierza, na które udzielono stosownych odpowiedzi. W tym między innymi:  

  

1. Firma Gi – Gant Sp. z o. o., ul. Pużaka 55E, 38-400 Krosno, zwraca się z prośbą o możliwość 

wynajmu terenów na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na cele rekreacyjne i handlowe. 

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis wyroku z dnia 28 września 2017 

roku wraz z uzasadnieniem w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na 

Uchwałę Nr XXXIX/495/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

stwierdzając nieważność § 11 załącznika do zaskarżonej uchwały. 

Rada Miasta Sandomierza dokonała stosownej nowelizacji uchwały na XLVI sesji w dniu 30 

sierpnia 2017 roku.    

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis postanowienia o umorzeniu 

postepowania w sprawie skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Nr XXXIV/421/2016 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016 roku w przedmiocie taryfy za odprowadzenie 

ścieków opadowych i roztopowych. 

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zawiadamia o rozprawach stawiennictwo 

nieobowiązkowe dot. części uchwał zaskarżonych przez Wojewodę Świętokrzyską podjętych na 

sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 14 grudnia 2016 roku.  

5. Pan Zenon Paś z Sandomierza skierował kolejne pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu 

drogowego na terenie Starego Miasta oraz funkcjonowania sandomierskich meleksów. 

6. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zwróciła się z prośbą o interwencje              

w sprawie zjawiska bezpańskich psów na terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego.  

7. Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” zwraca się z prośbą o możliwość dofinansowania                     

w kwocie 5 000 zł w celu uczestnictwa Pani Katarzyny Dudek w Mistrzostwach Świata Seniorów 

w fitnessie sylwetkowym w 2017 roku oraz o zaplanowanie w budżecie miasta na 2018 rok 

środków na dotacje dla sekcji sportów siłowych oraz na Chorągiew Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej na konieczne szkolenia dzieci i młodzieży.   

Ponadto ludowy Klub Sportowy zwraca się z prośbą o wstrzymanie decyzji dot. inkasenta na 

Placu Targowym 23 Maja oraz na pobliskim Zieleniaku.  

8. Petycja Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” oraz Zarządów Wspólnot 

Mieszkaniowych przy ul. Baczyńskiego 1, 1A, 5 oraz ul. Lwowskiej 37 w sprawie zabezpieczenia 

środków w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok na rewitalizację Parku Osiedlowego przy 

ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.  

9. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie – Sandomierz skierowała pismo 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gruntów wspólnoty na cele budowlane.  

10. Pani Zuzanna Wychowańska z Sandomierza złożyła pisemne skargi na zachowanie i działalność 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza podczas posiedzeń komisji oraz braku 

egzekwowania dyscypliny od radnych miasta na sesjach rady.  
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Ponadto radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poinformował, że: 

1. Zgodnie z § 41 Statutu Miasta Sandomierza przyjętego Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza 

interpelacje i zapytania radnych są kierowane do Burmistrza. Interpelacje składa się w formie 

pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce 

Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi na interpelację udziela 

Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza. Przewodniczący 

Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji 

Rady, w ramach odrębnego punktu w porządku obrad. 

2. Z kolei zgodnie z § 42 Statutu Miasta Sandomierza zapytania radnych składa się w sprawach 

aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 

faktycznym. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie,                 

w trakcie sesji Rady.  

3. Statut Miasta Sandomierza oraz ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje możliwości 

doręczania radnym dokumentów na sesję i komisje na adres zakładów pracy. Zgodnie z przyjętą 

praktyką i dobrym zwyczajem niekwestionowanym przez radnych jest pozostawianie materiałów 

w Biurze Rady Miasta a konieczność zapoznawania się z nimi jest jednym z obowiązków 

związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Ponadto zwyczaj ten ma wymierny aspekt 

praktyczny, gdyż pozwala unikać znacznych kosztów obsługi korespondencji pocztowej. 

4. Zmiana numerów telefonów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Od dnia 24 listopada 2017 

roku nastąpiła zmiana numeracji telefonów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Nowe numery 

telefonów będą rozpoczynać się od ciągu cyfr 15 – 8154 i kończyć dotychczasowym numerem 

wewnętrznym np. nowy numer do centrali urzędu to: 15 8154 – 100. Numery wewnętrzne nie 

ulegają zmianie. 

 

 

INTERPELACJE RADNYCH 

za okres od 26 października 2017 roku do 29 listopada 2017 roku 

 

W okresie międzysesyjnym tj. od 26 października 2017 roku do 29 listopada 2017 roku wpłynęły do 

Rady Miasta Sandomierza następujące interpelacje: 

1. Radny Piotr Chojnacki wnioskuje o objęcie monitoringiem miejskim ulicy Trześniowskiej oraz 

skrzyżowania ulic: Wielowiejskiej, Trześniowskiej i Zaleśnej w Sandomierzu. 

2. Radna Wiesława Sabat wnioskuje o dokonanie naprawy lub przełożenia bruku na ul. Katedralnej 

przy budynkach mieszkalnych oraz na ul. Fortecznej w Sandomierzu. 

 

Ad. 31 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił radnych                     

o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Złożył w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza interpelacje dot.: 

1. Projektów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sandomierzu; 

2. Wizualizacji zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu; 

3. Opłaty adiacenckiej; 
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4. Kontroli emisji spalin przez piece, CO na terenie Sandomierza wraz z uzyskaną instrukcją dla 

mieszkańców na temat jak mają zgłaszać dymiące piece; 

5. Instrukcji postepowania dla mieszkańców Sandomierza w przypadku zgłaszania zaśnieżonych 

ulic, naprawy lamp oświetleniowych itd. 

6. Wykazu ulic przewidzianych do odśnieżania na terenie Sandomierza. 

Złożone interpelacje stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Marcin Marzec zwrócił uwagę na: 

1. potrzebę udzielenia zezwoleń na wjazd dla najemców lokali użytkowych mając na względzie 

planowaną zmianę organizacji ruchu na terenie Starego Miasta w Sandomierzu. 

2. potrzebę zamontowania przystanku na ulicy Stefana Okrzei dla uczniów i pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.  

 

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na: 

- potrzebę dokonania napraw lamp oświetleniowych na ulicach: gen. Jarosława Dąbrowskiego, 

Batalionów Chłopskich oraz Marii Skłodowskiej – Curie w Sandomierzu. 

 

Radny Tomasz Frańczak: 

Złożył w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza interpelacje dot.: 

1. Naprawy niektórych lamp oświetleniowych na ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu; 

2. Postawienia słupa ogłoszeniowego przy nowym pawilonie handlowym „Biedronka” przy              

ul. Kwiatkowskiego. 

3. Podcięcia drzew przy ul. Mokoszyńskiej, uzupełnienie oświetlenia oraz położenie dywanika 

asfaltowego w końcowym jego odcinku. 

4. Udrożnienia spływu wody z ul. Głębokiej w Sandomierzu. 

 

Złożone interpelacje stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Piotr Majewski zwrócił uwagę na: 

- potrzebę kontrolowania przez Straż Miejską w sezonie grzewczym osiedli mieszkaniowych pod 

względem, jakości powietrza.  

 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na: 

- potrzebę interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce w związku 

z awarią oświetlenia na ul. Lwowskiej po dokonanym remoncie skrzyżowania drogowego                        

z ul. Trześniowską w Sandomierzu.   

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Polskie Radio Program Trzeci proponuje przyjazd do Sandomierza w ramach promocji miasta, gdzie 

odbyłoby się 5 wejść radiowych w ciągu jednego dnia przy średniej słuchalności na poziomie 2,80 

mln słuchaczy. Koszty, jakie miasto by poniosło to 36 000,00 zł + nocleg. Ponadto mieszkanka 

wyraziła swoją opinię dot. przeznaczenia pomieszczeń, które są w trakcie remontu w miejskim 

Ratuszu.  

 

Pan Z. P.*, mieszkaniec Sandomierz:  

Pamięć jest bardzo ważną rzeczą, ona nic nie kosztuje. Mieszkaniec przypomniał, że na Cmentarzu 

Katedralnym w Sandomierzu znajdują się dwa groby Burmistrzów Miasta Sandomierza m.in. 

Sylwestra Więckowskiego, pierwszego Burmistrza Miasta wybranego w 1916 roku. Warto pamiętać               
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o tych zmarłych i uczcić ich pamięć podczas uroczystości patriotycznych. Ponadto przypomniał, że              

5 grudnia tego roku mija 150 rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest honorowym 

obywatelem Miasta Sandomierza i twórcą odrodzonego Państwa Polskiego. Warto tą rocznicę uczcić  

i pamiętać o tym wielkim Polaku zwłaszcza w kontekście zbliżających się obchodów 100 – lecia 

istnienia Państwa Polskiego.  

 

Ad. 32 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLIX sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


