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Protokół Nr 23/5/2017 

wspólnego posiedzenia 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

w dniu 19 lipca 2017 roku – Ratusz 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Radny Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. 

Obecni członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Marcin Marzec, Robert Pytka, Sylwester Łatka, Agnieszka Franczak – Szczepanek oraz 

Andrzej Bolewski. 

Obecni członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta jak w załączonej 

liście obecności.  

 

 

Ad. 1 

Po ustaleniach radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury               

i Sportu stwierdził quorum obydwu komisji i otworzył wspólne posiedzenie. 

Przywitał Panią Katarzynę Zioło – Asystenta Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Andrzeja 

Gajewskiego Sekretarza Miasta Sandomierza, Pana Marka Rutkowskiego Kierownika Referatu 

Oświaty w Centrum Usług Wspólnych, Panią Annę Jeżowską z Sandomierskiego Centrum Kultury, 

Pana Dariusza Sochę Kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, Pana Dominika 

Abłamowicza Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

  

 

Ad. 2 

Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki              

i Promocji Miasta przedstawił porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 

roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych   

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do 

trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń                 

i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

7. Zapoznanie się z pismem Znak: MOS-0301/28/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu w sprawie Rady Muzeum Okręgowego.  

8. Omówienie spraw związanych z estetyką wokół Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

9. Informacja w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej.  
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10. Zapoznanie się z analizą projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które uzyskały 

pozytywną opinię zespołu ds. budżetu obywatelskiego.   

11. Informacja o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie Znak: SD.5124.1.25.2017                 

z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

12. Doręczenie prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach                

w sprawie skargi PTTK w Sandomierzu. 

13. Pismo Znak: PG-I.033.20.2017.RS z dnia 6 lipca 20174 roku Prezydenta Miasta Stalowa Wola              

w sprawie Jubileuszu 80 – lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

14. Wnioski radnych, sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapytał się czy 

są jakieś uwagi co do projektu porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki zaproponował zmianę 

kolejności omawiania spraw w porządku obrad. Następnie przewodniczący wspólnego posiedzenia 

komisji radny Robert Kurosz po uzgodnieniu przedstawił  proponowaną kolejność porządku obrad, jak 

niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Doręczenie prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach                 

w sprawie skargi PTTK w Sandomierzu. 

4. Informacja w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej.  

5. Zapoznanie się z pismem Znak: MOS-0301/28/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu w sprawie Rady Muzeum Okręgowego.  

6. Omówienie spraw związanych z estetyką wokół Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 

roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych   

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do 

trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń                   

i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

11. Zapoznanie się z analizą projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które uzyskały 

pozytywną opinię zespołu ds. budżetu obywatelskiego.   

12. Informacja o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie Znak: SD.5124.1.25.2017                  

z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

13. Pismo Znak: PG-I.033.20.2017.RS z dnia 6 lipca 20174 roku Prezydenta Miasta Stalowa Wola                

w sprawie Jubileuszu 80 – lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

14. Wnioski radnych, sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 
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Radny Robert Kurosz Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji zapytał się kto jest za 

przyjęciem proponowanego porządku obrad przez członków Komisji Nauki, Oświaty, Kultury                     

i Sportu: 

 

„za” 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Następnie radny Robert Kurosz Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji zapytał się kto jest za 

przyjęciem proponowanego porządku obrad przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji Miasta: 

 

„za” 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji stwierdził przyjęcie 

porządku obrad.  

 

Ad. 3 

Doręczenie prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach                 

w sprawie skargi PTTK w Sandomierzu. 

 

Radny Marceli Czerwiński odczytał treść pisma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia w sprawie skargi Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno – Krajoznawczego w Sandomierzu. Radny Robert Kurosz Przewodniczący wspólnego 

posiedzenia komisji poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Pana Andrzeja Gajewskiego Sekretarza 

Miasta Sandomierza. Pan Andrzej Gajewski powiedział, że umowa na użytkowanie Podziemnej Trasy 

Turystycznej przez PTTK wygasła z końcem grudnia 2013 roku. Strony, czyli miasto Sandomierz              

i PTTK  nie doszły do porozumienia w sprawie nowej umowy. PTTK nie zgodziło się dobrowolnie 

oddać podziemnej trasy turystycznej i w związku z  tym miasto Sandomierz skierowało sprawę do 

sądu. W 2015 roku Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski zaproponował nową 

stawkę za dzierżawę dwóch obiektów tj. Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej                      

w wysokości 500 000,00 zł. Niestety PTTK nie przystał na tą propozycje. Finał tej sprawy jest taki, że 

miasto Sandomierz na podstawie prawomocnych wyroków sądu przejęło najważniejsze obiekty 

turystyczne pod swoja kuratelę. Sekretarz Andrzej Gajewski ponadto dodał, że podobna sytuacja miała 

miejsce z Bramą Opatowską która w od kwietnia do grudnia 2016 roku według danych uzyskanych 

przez operatora Bramy Opatowskiej – Sandomierskie Centrum Kultury przyniosła zysk w wysokości 

509 000,00 zł. Pan Andrzej Gajewski Brama Opatowska przynosi olbrzymie zyski w weekend 

majowy odwiedziło Bramę Opatowską prawie 3 tys. ludzi. Pierwszy termin dobrowolny na oddanie 

trasy podziemnej była wyznaczony przez sąd na dzień 26 maja 2017 roku. PTTK nie wydał kluczy do 

trasy podziemnej. Komornik otrzymał zabezpieczenie ze strony miasta na czynności komornicze              

w wysokości 64 000,00 zł. Ostateczny termin został więc wyznaczony na dzień 17 lipca 2017 roku. 

Wówczas komornik przejął Podziemną Trasę Turystyczną. PTTK z terenu trasy podziemnej zabrało 

całe wyposażenie łącznie z kablami elektrycznymi i ekspozycją archeologiczną, która była przekazana 

przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz wyposażenie górnicze. Radny Andrzej Lebida 

powiedział, że jest to przejaw złośliwości i miasto powinno żądać zwrotu tego wyposażenia lub 

odszkodowania. Ponadto Andrzej Gajewski powiedział, że trasą podziemną zarządza teraz 
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Sandomierskie Centrum Kultury i będzie   otwarta już w najbliższy weekend. Następnie głos zabrała 

Pani Anna Jaworska z Sandomierskiego Centrum Kultury, która powiedziała, że SCK jest w pełni 

przygotowane do nowego otwarcia trasy podziemnej. Ponadto będzie przekazana ponowie wystawa 

archeologiczna i sukcesywnie będą zwiększane atrakcje na tej trasie. Radny Marceli Czerwiński 

powiedział, że ekipy remontujące pracują 24 godziny na dobę, aby jak najszybciej uruchomić trasę 

podziemną dla turystów. Radny Piotr Majewski powiedział, że Urząd Miasta Sandomierza powinien 

wystąpić do sądu z PTTK o odszkodowanie. Następnie radny Andrzej Lebida stwierdził, że miasto 

będzie dochodzić na drodze sądowej o odszkodowanie od PTTK za te lata, kiedy nie pobierało opłat 

za zwiedzanie trasy podziemnej i Bramy Opatowskiej.    

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz powiedział, że należy 

przeprowadzić nowe odbiory m. in. straży pożarnej. Radny Piotr Chojnacki zapytał się, czy PTTK 

proponowało miastu odkupienie wyposażenia. Pan Andrzej Gajewski sekretarz Miasta Sandomierza 

powiedział, że nie było takiej oferty. Ponadto Pan Andrzej Gajewski powiedział, że nie wszyscy 

członkowie PTTK popierają działania swojego zarządu. Dyrektor Muzeum Okręgowego Pan Dominik 

Abłamowicz powiedział, że muzeum przekazało część swoich zbiorów na rzecz podziemnej trasy ale 

bez formalnej umowy. Było to działanie nielegalne. Ten stan rzeczy próbowano zmienić ale nie udało 

się dojść do porozumienia. Ponadto dyrektor Dominik Abłamowicz omówił trudną relację muzeum            

z podziemną trasą. Przewodniczący wspólnej komisji radny Robert Kurosz powiedział, że w tym 

punkcie został także omówiony pkt. 4 porządku obrad, czyli  „Informacja w sprawie Podziemnej 

Trasy Turystycznej”.  

         

Ad. 5   

Zapoznanie się z pismem Znak: MOS-0301/28/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu w sprawie Rady Muzeum Okręgowego.  

 

Głos zabrał radny Piotr Chojnacki, który powiedział, że na wcześniejszej sesji Rady Miasta 

Sandomierza wpłynął projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Okręgowego            

w Sandomierzu. W toku prac nad tym projektem okazało się że Rada Muzeum nie funkcjonuje             

w pełnym składzie od kwietnia 2016 roku. Radny Piotr Chojnacki powiedział, że jako przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza zwrócił się na piśmie do dyrektora Muzeum Okręgowego w celu uzyskania 

wyjaśnień tego stanu rzeczy, gdyż Rada Muzeum ma za zadanie opiniować działalność dyrektora. 

Ponadto, dodał radny Piotr Chojnacki, w projekcie uchwały pojawił się przedstawiciel Rady Muzeum, 

który nie mógł być powołany w sposób właściwy, gdyż Rada Muzeum nie miała odpowiedniego 

kworum do wybrania swojego przedstawiciela. Dyrektor Muzeum Okręgowego Pan Dominik 

Abłamowicz powiedział, że wysłano już zawiadomienia do 9 członków Rady Muzeum w sprawie 

zwołania posiedzenia na którym zostanie wyłoniony ostatni 10 członek rady. Ponadto Pan Dominik 

Abłamowicz powiedział, że Radę Muzeum zatwierdza Rada Miasta Sandomierza a nie dyrektor 

muzeum. Radny Piotr Chojnacki zapytał się dlaczego dyrektor muzeum nie poinformował Urząd 

Miejski w  Sandomierzu o fakcie ze 8 członkom rady wygasły kadencje a zgodnie z regulaminem to 

dyrektor muzeum zwołuje posiedzenia Rady Muzeum. Radny Piotr Chojnacki poprosił także 

dyrektora muzeum o tym, by Rada Muzeum przygotowała nowy regulamin, gdyż ten który 

obowiązuje jest z 2010 roku. Gos zabrał mieszkaniec Sandomierza Pan Z. P.*, który powiedział, że 

regulamin Rady Muzeum jest zły gdyż są tam zapisy dot. powiatu, który nie jest już organem 

prowadzącym. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Socha Kierownik Referatu Kultury, Promocji, 

Sportu i Turystyki, który powiedział, że kadencja członka rady trwa 4 lata a nie całej rady. Urząd 

Miejski w Sandomierzu kierował pisma do organów prowadzących w celu wyłonienia brakujących 

członków.  
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Ad. 6 

Omówienie spraw związanych z estetyką wokół Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Radny Robert Kurosz powiedział, że 

osobiście prosił o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, gdyż chciałby uzyskać informacje 

dot. lodziarni, usytuowanej przed muzeum oraz o kanale burzowym koło zamku w celu jego 

oczyszczenia. Dyrektor Muzeum Okręgowego Pan Dominik Abłamowicz powiedział, że na 

dziedzińcu zamku też są punkty handlowe stanowiące elementy infrastruktury dla turystów, które 

również przynoszą wymierne finansowe korzyści dla muzeum z tytułu wynajmu tych pomieszczeń. 

Warto zaznaczyć, że są to też miejsca pracy dla mieszkańców Sandomierza. Dyrektor Muzeum 

Okręgowego dodał, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i w uzgodnieniu z konserwatorem 

zabytków. Nie każda działalność handlowa może być prowadzona na terenie Zamku 

Kazimierzowskiego ze względu charakter budynku jako zabytku. Dyrektor Muzeum Okręgowego 

zaznaczył, że miejsce nie jest właściwe, ale będzie starał się o ewentualne zmianę miejsca na mniej 

eksponowane. Radny Andrzej Lebida powiedział, żeby nie robić afery, gdyż ta lodziarnia służy 

mieszkańcom i turystom. Głos zabrał Pan Z. P.* mieszkaniec Sandomierza, który powiedział, że 

walory estetyczne są potrzebne pomimo, że trzeba szukać dodatkowych wpływów do budżetu ale 

wszystkich punktów handlowych jest już za dużo.  

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz poprosił o zabranie 

głosu Panią Katarzynę Zioło Asystenta Burmistrza Miasta Sandomierza. Pani Katarzyna Zioło 

powiedziała, że projekt uchwały zakłada wprowadzenie środków do budżetu miasta z tytułu najmu, 

dzierżaw pomieszczeń w placówkach edukacyjnych oraz granty, które otrzymała Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Sandomierzu, rozliczenie umów wynikających z darowizn i spadków. Projekt uchwały zakłada 

więc wprowadzenie tych środków i odpowiednie zaksięgowanie. Przewodniczący wspólnego 

posiedzenia komisji radny Robert Kurosz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik 

głosowania: 

 

Członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 

 

„za” - 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Członkowie komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 

 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził przyjęcie opinii 

pozytywnej nad projektem uchwały. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 

roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do 

trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz poprosił o zabranie głosu Pana 

Marka Rutkowskiego Kierownika Referatu Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Pan Marek Rutkowski powiedział, że w 2010 roku została podjęta uchwała w sprawie dzierżawy                      

i wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych. Ze względu na zmiany przepisów ustawowych 

należy uchylić dotychczasową uchwałę. Ponadto Pan Marek Rutkowski przedstawił druga wersję 

projektu uchwały ze względu na zmianę w paragrafie 3, który brzmieć powinien: „Uchwała wchodzi 

w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku”. Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz 

powiedział że będzie to autopoprawka Burmistrza Miasta Sandomierza – wersja druga uchwały. 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. Wynik głosowania: 

 

Członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 

 

„za” - 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

Członkowie komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 

 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził przyjęcie opinii 

pozytywnej nad projektem uchwały. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń              

i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz ponownie poprosił o zabranie 

głosu Pana Marka Rutkowskiego Kierownika Referatu Oświaty w Centrum Usług Wspólnych                       

w Sandomierzu. Pan Marek Rutkowski powiedział, że ten projekt uchwały jest pokłosiem 

poprzedniego projektu, który zakłada, że określenie stawek za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń 

szkolnych powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.      

Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. Wynik głosowania: 
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Członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 

 

„za” - 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Członkowie komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 

 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził przyjęcie opinii 

pozytywnej nad projektem uchwały. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

 

Głos zabrał Pan Dariusz Socha Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, 

który powiedział, że przedstawionym projektem uchwały uzupełnia się skład inkasentów opłaty 

miejscowej o 6 nowych podmiotów. Wykaz ten liczy łącznie 82 podmioty. Radny Piotr Chojnacki 

zapytał się jakie są wpływy do budżetu z tego tytułu. Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza 

Miasta Sandomierza powiedziała, że za okres od 1 maja do 11 lipca 2017 roku wpłynęło 16 950,00 zł.     

Przewodniczący wspólnego posiedzenia radny Robert Kurosz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. Wynik głosowania: 

 

Członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 

 

„za” - 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Członkowie komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 

 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził przyjęcie opinii 

pozytywnej nad projektem uchwały. 

 

Ad. 11 

Zapoznanie się z analizą projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które uzyskały 

pozytywną opinię zespołu ds. budżetu obywatelskiego.   

 



 

8 

 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Lidia Sulicka – Tworek Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Pani Lidia Sulicka – Tworek powiedziała, że w ramach 

budżetu obywatelskiego wpłynęło łącznie 17 projektów z których 12 projektów zostały 

zakwalifikowane. Odpadło z kolei 5 projektów: 

a) Budowa chodnika na os. Kamień Plebański wzdłuż ul. Błonie i Podmiejska, gdyż 

wybudowanie chodnika zwęziło by ulice.  

b) Remont sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego w Sandomierzu oraz zakup wyposażenia 

sportowego, gdyż ŁKS sama z biletów musi sfinansować swoje remonty ze sprzedaży biletów.  

c) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Stara Prochownia, gdyż projekt 

zakładał tylko położenie asfaltu. Natomiast w przyszłym roku ten projekt będzie ujęty                  

w przyszłorocznym budżecie miasta wraz z budową infrastruktury.  

d) Kompleksowa wymiana murawy na płycie boiska sportowego ŁKS Wisła, gdyż projekt 

obejmował kwoty netto a kwoty brutto przekraczały kwotę 150 000,00 zł.        

e) Monitoring miasta, gdyż ten projekt jest ujęty w  programie Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza. 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził zapoznanie się 

członków komisji z przedstawioną informacją. 

 

Ad. 12. 

Informacja o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie Znak: SD.5124.1.25.2017                 

z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

 

Informację członkom komisji odczytał radny Marceli Czerwiński, który powiedział, że parafia 

p. w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu bardzo często otrzymuje dotacje na prace 

konserwatorskie m.in.: na ołtarz, na łuk triumfalny i parking obok cmentarza. Z informacji wynika, że 

parafia p. w. Nawrócenia Św. Pawła otrzymała dotację w wysokości 18 793,61 zł na „konserwację 

techniczną i estetyczną wystroju oraz wyposażenia zakrystii Kościoła Parafialnego p. w. Nawrócenia 

Św. Pawła w Sandomierzu”. 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji radny Robert Kurosz stwierdził zapoznanie się 

członków komisji z przedstawioną informacją. 

 

Ad. 13 

Pismo Znak: PG-I.033.20.2017.RS z dnia 6 lipca 20174 roku Prezydenta Miasta Stalowa Wola            

w sprawie Jubileuszu 80 – lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

 

Informację członkom komisji odczytał radny Marceli Czerwiński. Głos zabrała Pani 

Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza, która powiedziała, że nie będzie 

przedstawiciela ze strony Miasta Sandomierza na obchodach 80 – lecia powołania Centralnego 

Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Pani Katarzyna Zioło dodała, że Urząd Miasta Sandomierza 

za uczestnictwo w tych obchodach musiałby zapłacić kwotę w wysokości 5 000,00 zł. To Miasto 

Sandomierz było przewidziane na stolice administracyjną Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na 

terenie Sandomierza nie ma zakładów wywodzących się z tego okresu. Następnie głos zabrał Pan           

Z. P.* mieszkaniec Sandomierza, który przedstawił historie Centralnego Okręgu Przemysłowego.     
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Ad. 14 

Wnioski radnych, sprawy różne. 

 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji, na prośbę Pani Katarzyny Zioło Asystenta 

Burmistrza Miasta Sandomierza, powiedział, że następna Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

będzie obradowała w Kamienicy Oleśnickich a tematyką będzie przyszłość Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Sandomierskiej. Następnie głos zabrał Z. P.* mieszkaniec Sandomierza, który poruszył sprawy 

porządkowe na terenie Starego Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 15 

Zamknięcie obrad 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął wspólne posiedzenie komisji.  

       

 

Marceli Czerwiński 

 
Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji Miasta 

 

Robert Kurosz 

 
Przewodniczący 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 

 

 

Protokołował:  

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).  
 


