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PROTOKÓŁ Nr  7 

z VII sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 25  kwietnia 2019 roku –  Ratusz 

 

 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 

Godz. zakończenia  sesji – 14.00 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec– Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył VII sesję, powitał obecnych,  

w tym: 

- Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza, 

- Pana Pawła Niedźwiedzia – Zastępcę Burmistrza,  

- Panią Anetę Przyłucką – Sekretarza Miasta, 

- Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta oraz naczelników, kierowników jednostek 

organizacyjnych, zaproszonych gości, media, radnych.  

Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że w imieniu Rady Miasta chce podziękować Panu 

Wojciechowi Duminowi – dyrektorowi Sandomierskiego Centrum Kultury w związku  

z jubileuszem 10-lecia działalności jednostki.  Odczytał okolicznościowy list gratulacyjny: 

 „Szanowny Panie dyrektorze, w imieniu własnym i Rady Miasta Sandomierza składamy 

serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu dziesięciolecia Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Dziękujemy za zaangażowanie w krzewieniu kultury na gruncie naszego miasta. Sukcesy 

organizacyjne, które odnosi Sandomierskie Centrum Kultury, rozsławiają nasze miasto na 

całą Polskę. Pracownicy instytucji kierowanej przez Pana swoim talentem i zapałem kreują 

kulturową rzeczywistość Sandomierza oraz tworzą wiele ciekawych inicjatyw. Przez kolejne 

dziesięć lat Sandomierz mógł poszczycić się wielkimi wydarzeniami związanymi z filmem, 

muzyką i słowem pisanym. Te działania zapisały piękną kartę w historii tego miasta i są 

znane szerokiej publiczności.  

Gratulujemy znaczących sukcesów na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, które 

Sandomierskie Centrum Kultury od wielu lat osiąga.  

Życzymy zapału, satysfakcji z pracy na rzecz organizowania inicjatyw kulturalnych”.  

 

Pan Wojciech Dumin - dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury – podziękował, za 

życzenia, powiedział między innymi: „przysłuchując się tym życzeniom, gratulacjom 

naprawdę wzruszenie ściska za serce, bo te dziesięć lat wydaje się z dzisiejszej perspektywy 

jakby to było niemal wczoraj.  
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Gdyby je przeanalizować to rzeczywiście wydarzyło się bardzo dużo i dużo się dzieje. Nasza 

placówka rozwinęła się i mam nadzieję, że z pożytkiem dla naszego miasta i dla jego 

promocji. Te wyrazy wdzięczności tylko motywują moje działania, a co za tym idzie, mam 

nadzieję, że wpłyną także na wszystkich pracowników, którzy będą z jeszcze większą 

rzetelnością podejmować te zadania, które do nich należą. Jeszcze raz serdecznie wszystkim 

Państwu dziękuję za te ciepłe słowa. Jak zawsze jestem otwarty, jak i moi pracownicy na 

współpracę i myślę, że będzie się ona układać co najmniej tak dobrze jak dotąd. Bardzo 

dziękuję.” 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował mówcy. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział dwudziestu radnych. Radna Kazimiera Bednarska 

chwilę się spóźni. „Możemy rozpocząć obrady”.  

Ad.2  

Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o uwagi do porządku obrad. Poprosił o zalogowanie się do 

urządzeń do głosowania. 

(przerwa techniczna) 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta  Sandomierza – powiedział: 

-„Złożyłem gratulacje Panu dyrektorowi w stosownym momencie podczas „Gali  

Dziesięciolecia Sandomierskiego Centrum Kultury”.  

Korzystając z okazji, że jesteśmy wszyscy podczas Sesji, chciałbym wspólnie z Panem 

przewodniczącym zaprosić na środek pracownice socjalne: Panią Ewę Dziurzyńską oraz Panią 

Małgorzatę Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej . 

Podczas ostatniej sesji w komunikatach burmistrza powiedziałem o pracy, jaką Panie 

wykonały ratując ludzkie życie.  

Ktoś mógłby powiedzieć: „To jest codzienna praca tych Pań i właściwie wykonały bardzo 

dobrze swój obowiązek”, ale naprawdę wykazały się ogromną determinacją 

i zaangażowaniem. Nie odpuściły sprawy, zareagowały w odpowiedni sposób, należycie, 

rzetelnie i za to ogromne podziękowania dla Pań. Uratowałyście Panie istnienie ludzkie,  

a istnienie ludzkie jest największą wartością.  

W skromny sposób, ale bardzo serdecznie wspólnie z Panem przewodniczącym i z Radą 

Miasta dziękujemy za zaangażowanie. To jest warte podkreślenia, pokazania, że właśnie tak 

należy postępować. Tak należy podchodzić do swoich obowiązków, do swojej pracy i mieć na 

uwadze przede wszystkim dobro naszych mieszkańców. Dziękuję Paniom serdecznie za to. 

Myślę, że należą się brawa dla Pań.”  

Pani Ewa Dziurzyńska i Pani Małgorzata Nowak: 

-„Dziękujemy”. 

Przewodniczący obrad: poprosił ponownie o zalogowanie się do urządzeń elektronicznych. 

Poprosił o chwilę cierpliwości ze względu na trudności techniczne. 

(przerwa techniczna) 

Poprosił o spojrzenie na ekran. Stwierdził, że obecnych na sesji jest dwudziestu radnych. 
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Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Wojciech Czerwiec zapytał, „czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku 

obrad?”  

Radny Jacek Dybus:  

Przedstawił wniosek zdjęcie z porządku obrad : 

Punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu 

(„Rondo Sandomierskich Radiotechników”). 

W uzasadnieniu wskazał między innymi, że: „W tej chwili wydaje mi się, że jest to mała 

kompromitacja, jeżeli będziemy nazywać ten bałagan rondem i jeszcze w dodatku 

zasłużonych, jak mówi to uzasadnienie naszych drogich radiotechników. Dziękuję.” 

Radny Marek Chruściel powiedział, że „Komisja Praworządności zaopiniowała pozytywnie 

wniosek z prośbą o nazwanie tego ronda. Doskonale wiemy, jak ono wygląda i najwyraźniej 

wnioskodawcom to nie przeszkadza. Dlaczego mamy im odmawiać?” 

Pan Marcin Marzec -  Burmistrz Sandomierza poprosił o procedowanie na sesji drugiej 

wersji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie ustalenia 

Regulaminu sezonowego targowiska „Mały Rynek” w Sandomierzu. Po spotkaniu z kupcami 

Małego Rynku uznano, że usprawni to funkcjonowanie tego targowiska. 

Radny Jacek Dybus odniósł się do słów Radnego Marka Chruściela i powiedział: 

-„ W opinii Komisji Praworządności wydaje mi się, że celowym by było to rondo wykonać  

z wielką pompą, z wojskową orkiestrą dokonać otwarcia na przykład w dniu 11 listopada. 

Prasa nas skompromituje, opisze nas w bardzo brzydki sposób i będzie miała rację.” 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła sprzeciw w sprawie wprowadzenia do 

porządku obrad sesji projektów uchwał proponowanych przez Burmistrza.  

Pan Wojciech Czerwiec przedstawił propozycje zgłoszone do porządku obrad przez radnego 

Jacka Dybusa oraz Burmistrza. Zapytał radną Agnieszkę Frańczak-Szczepanek jak brzmi jej 

wniosek  do porządku obrad. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że na dzisiejszym posiedzeniu nie 

powinny być procedowane projekty w sprawie parkowania pojazdów i w sprawie handlu na 

„Małym Rynku” wymagają one przeanalizowania przez merytoryczne komisje. Powiedziała 

też: „I tak macie większość dlatego wycofuję swój wniosek”. 

Pan Wojciech Czerwiec – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jacka Dybusa o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście 

Sandomierzu (”Rondo Sandomierskich Radiotechników”) 

Zapytał, kto z Państwa radnych jest za usunięciem z porządku obrad tego punktu, proszę  

o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  

Głosowano - 8 „za”, 10 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek radnego Jacka Dybusa został odrzucony. 

Poddał pod głosowanie wniosek burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad : 
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„Projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska „Mały Rynek”  

w Sandomierzu”. 

(przerwa techniczna)  

Zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały proszę 

o zagłosowanie i podniesienie mandatu.  

Głosowano: 16 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek burmistrza został przyjęty i będzie to punkt  

19. porządku obrad:  

„19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska „Mały 

Rynek” w Sandomierzu.”  

Numeracja pozostałych punktów porządku obrad zmieni się o jeden punkt. Dotychczasowy 

punkt 19 będzie punktem 20, punkt 20 będzie punktem 21. 

(przerwa techniczna) 

Zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tak rozszerzonego porządku obrad? 

Głosowano- 15 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 

 

Przewodniczący obrad stwierdził przyjęcie porządku obrad VII sesji, jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Sandomierza. 

4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  

w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym 

podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sandomierz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 

na terenie Sandomierza. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym  

Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu 
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Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową 

Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu 

(„Pułkownika Wacława Króla”). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu („Rondo 

Sandomierskich Radiotechników”). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały ustalającej 

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy 

Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem 

rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację 

infrastruktury ogrodowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska „Mały 

Rynek” w Sandomierzu. 

20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przypomniał, 

że protokół był do wglądu w biurze Rady i każdy z Państwa radnych mógł się z nim zapoznać  

i zgłosić uwagi co do jego treści.  

Zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu proszę o podniesienie mandatu 

i zagłosowanie?.  

Głosowano: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta  przyjęła Protokołu z V Sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

Ad. 4 

Informacje burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza -  odczytał: 

Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych 

w okresie 25.03.2019 – 24.04.2019: 

1. „W dniu 02.04.2019 r. dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z pracownikami 

Ośrodka, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pracownicy SCK uczestniczyli   

w niebieskim marszu, który  został zorganizowany w ramach Światowego Dnia Autyzmu. 

Poprzez udział w marszu pracownicy chcieli wyrazić solidarność z osobami dotkniętymi 

autyzmem. Ponadto - oświetlono na niebiesko Ratusz w ramach akcji „Zapal się na 

niebiesko dla autyzmu”. 
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2. Trwa konserwacja i przygotowanie do sezonu 14 placów zabaw administrowanych przez 

Gminę. Zakończono prace na 5 placach. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na remont dróg o powierzchni asfaltowej, był to drugi przetarg. 

Pierwszy unieważniono z powodu tego że żadna z firm nie zmieściła się  

w zaproponowanym przez nas kosztorysie. Drugi przetarg wygrała firma ze Staszowa  

i zmieściła się w zabezpieczonej kwocie. 

4.  Rozpoczęto budowę budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja - wybrano ofertę 

złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TAWO-BIS z Tarnobrzeg, cena 

brutto 2 318 660,65 zł,  

5. „Modernizacja Placu 3 Maja – etap III” – czyli modernizacja zielonego skweru wybrano 

ofertę złożoną przez firmę  DRO-MAR cena brutto 1 495 000,01 zł, termin realizacji 200 

dni od dnia zawarcia umowy, jednak firma nie podpisała umowy, nie chciała realizować 

tego zadania, stwierdzili, że nie wywiążą się z tego zadania. 

6. W dniu 10.04.2019 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

zamieszczono na stronie internetowej BIP UM Sandomierz ogłoszenie o zamówieniu  

wraz z SIWZ na zadanie pn. Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na 

Starym Rynku (5 części): 

� „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu ” 

� „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 

w Sandomierzu” 

� „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” 

� „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” 

� „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu”    

Pokrycie dachowe będzie wykonane na budynku Rynek 30, w pozostałych budynkach będą 

robione elewacje 

                      

7. Przygotowane zostało zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami na zadanie pn. 

,,Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46A”. 

Otwarcie ofert w dniu 24.04.2019 r. zadanie realizuje firma z Gorzyc. 

8. W dniu 18.04.2019 r. dokonano otwarcia ofert na zadanie: Wykonanie remontów 

cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach 

administracyjnych miasta Sandomierza”. Wpłynęła 1 oferta - Przedsiębiorstwa ze 

Staszowa, na kwotę 270.000,00 zł. 

9. W dniu 5.04.2019 r.: 

- odbyło się spotkanie w Sandomierskim Zamku z Panem Jerzym Stępniem pn. „Od 

Okrągłego Stołu do demokratycznej Polski”  

- odbył się XX Sandomierski Festiwal Piosenki Angielskiej, którego organizatorem jest II 

LO w Sandomierzu. 

10. W dniu 6.04.2019 r. miał miejsce XV Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców 

Styczniowych. 
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11. Do podatników zalegających z zapłatą podatków wysłano  434 upomnienia, wystawiono 

20 tytułów wykonawczych i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego    

w Sandomierzu  

12. Wydano 151 abonamentów parkingowych.   

13. Trwa analiza dokumentacji projektowej „Rewaloryzacja Parku Miejskiego” w celu 

wprowadzenia zmian w zakresie zastosowania materiałów obniżających koszty budowy. 

Inwestycja została przesunięta na rok 2020, ze względu na koszt budowy chodników  

z materiału granitowego. Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, żeby zmienić ten 

materiał. 

14. Zakończono I etap remontów cząstkowych dróg o nawierzchni tłuczniowej - Dobra, 

Jaśminowa, Klonowa, Sielecka-Wałowa, Pobocza: Zaleśna, Ostrówek, Powiśle, 

Mokoszyńska, Zawichojska – podjazd do B.*) 

15. Zakończono I etap remontów dróg o nawierzchni asfaltowej (frezowanie i uzupełnienie 

nawierzchni) - Portowa, Brzeskiego, Przemysłowa, Panoramiczna, Czachowskiego, 

Żołkiewskiego, Słowackiego, Plac Św. Wojciecha, Cegielniana, Szkolna. 

16. Dokonano przeglądu i wymiany elektrod w urządzeniach AED na terenie miasta 

17. Placówka wsparcia dziennego „Przystanek Błonie” zorganizowała spotkanie 

międzypokoleniowe pt. „Wiosna na ludowo” . 

18. W dniu 10.04.2019 roku z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy 

współudziale Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w Schronisku dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Sandomierzu.  

19. W dniu 11.04.2019 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zorganizował spotkanie wielkanocne dla 

rodzin z dziećmi objętych wsparciem OPS.  

20. W dniu 13.04.2019 r. miała miejsce XX edycja Śniadania Wielkanocnego. Organizatorem 

imprezy było Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. W śniadaniu jak co roku wzięli udział 

przedstawiciele wszystkich gmin powiatu sandomierskiego, starostwa powiatowego, 

parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa itp. Pięknie 

prezentował się  na spotkaniu kosz wielkanocny. 

21. W dniu 13.04.2019 r. odbyły się uroczystości 10-lecie działalności Sandomierskiego 

Centrum Kultury. Wieczór swoimi występami artystycznymi uświetniły  grupy działające 

przy SCK: 

•Formacja Taneczna PARADOX 

•Sandomierskie Studio Piosenki 

•Formacja Taneczna DANCE MANIA 

•Sando All Stars. 

 

22. 14.04.2019 r. - Inauguracja sezonu turystycznego 2019. odbyło się I Sandomierskie 

„dyktando z jajem”. Wzięło w nim udział około 100 osób. Inicjatywa pracownika Referatu 

Kultury, pani K. Knap. 
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23. Wniosek złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu „Jesteśmy dla Was”  

został zaopiniowany pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania. Kwota 

dofinansowania będzie wynosić 464 499,29 zł.  Projekt będzie realizowany w okresie 

01.05.2019 - 31.12.2020. W ramach projektu osoby skierowane do mieszkania 

chronionego będą miały zapewnione wsparcie specjalistów tj. psychologa, fizjoterapeuty, 

opiekuna. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację usług opiekuńczych  

w ramach „opieki wytchnieniowej” dla opiekunów faktycznych sprawujących stałą opiekę 

nad członkiem rodziny. 

24. W dniu 24.04.2019 r. ogłoszono kolejny przetarg na zadanie „Remont ulicy Mickiewicza”, 

w sąsiedztwie Bramy Opatowskiej. 

25. Gmina Sandomierz dostała dofinansowanie do zadania związanego z przebudową ulic 

Cieśli i Maciejowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – około 800.000,00 zł. Mamy 

nadzieję na szybkie wyłonienie wykonawcy. 

26. Zakończono prace na parterze w Ratuszu Miejskim. Przeprowadziłem rozmowy  

z dyrektorem Muzeum na temat zaaranżowania tych wnętrz. Zagospodarowanie tych 

pomieszczeń jest obwarowane programem Rewitalizacji. Ma tam powstać sala pamięci o 

wybitnych sandomierzanach jak również sala miast partnerskich. Chcemy, żeby były to 

pomieszczenia dla zwiedzających. 

27. Brałem udział w konferencji „Europa Małych Ojczyzn”, Związku Miasta Polskich, brałem 

udział w posiedzeniu Komisji Małych Miast w której zostałem wybrany na 

wiceprzewodniczącego. Nawiązuję kontakty z włodarzami innych miast w Polsce. Jest 

okazja do wymiany doświadczeń w różnym zakresie. (…) Chętnie podzielę się swoimi 

spostrzeżeniami z Państwem np. na komisjach.” 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  podziękował za 

wystąpienie i otworzył dyskusję. 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę, że na prowadzone remonty placów zabaw „ekipa  

z miasta, która teoretycznie przychodzi naprawiać plac zabaw w rezultacie go niszczy. 

Przykładem jest ulica Schinzla (…) płotek został bardziej zniszczony niż naprawiony. Bardzo 

proszę o weryfikację napraw przy ulicy Schinzla.” Powiedział także o nagannym zachowaniu 

kierownika robót. 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że w tym sprawozdaniu burmistrza zabrakło informacji  

o odbiorze budynku przedszkola Nr 6, który odbywa się  jest w tym samym dniu i godzinie co 

sesja. „Powinniśmy być też na odbiorze. Takie wiadomości o otwarciu budynków powinny 

być wcześniej, żeby radni mogli wziąć w nich udział. Dziękuję.” 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek:  

-„ Panie burmistrzu, mieliśmy mieć informacje na temat audytów. Nie mamy podanego 

faktycznego stanu finansowego dwóch jednostek: PEC-u i PGKiM-u. Nie znamy stanu 

finansowego spółek. Zostali powołani dwaj nowi prezesi, chcielibyśmy wiedzieć więcej na 

temat stanu funkcjonowania tych dwóch jednostek i na ostatniej Sesji, Panie burmistrzu, 

mówiłam odnośnie porządku, dziękowałam Panu za utrzymanie czystości, ale chyba za 
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wcześnie, ponieważ na święta, przynajmniej na mojej ulicy, był po prostu okropny bałagan 

przy śmietnikach, na trawnikach. Dziękuję bardzo”.  

Radny Janusz Poński zapytał: „Na jakim etapie jest wymiana oświetlenia? Energia zdrożała. 

Robiliśmy przesunięcia w budżecie na ten cel. Bardzo proszę o informację.”  

Pan Z.P.*) zapytał burmistrza o szczegóły co do zagospodarowania parteru Ratusza. 

Mieszkaniec prosi o włączenie mieszkańców do konsultacji zagospodarowania Ratusza. 

Wyraził również uwagi w stosunku do Radnego Roberta Kurosza – Przewodniczącego Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

(Na salę obrad weszła spóźniona radna Kazimierza Bednarska – obecnych 21 radnych). 

Przewodniczący obrad poinformował, że dokument z audytu jest w biurze Rady od zeszłego 

tygodnia. „Każdy radny, który zgłosił się do mnie o udostępnienie, dostał. Można otrzymać 

dokument również drogą mailową lub do wglądu w wersji papierowej w biurze Rady. Jeśli 

radni zapoznają się z wynikami audytu odbędzie się spotkanie z Panem burmistrzem  

i będziemy mogli podyskutować i przedstawić swoje wnioski, spostrzeżenia.” 

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza - powiedział między innymi: 

-„Odnośnie audytu, Pan przewodniczący wszystko powiedział. Jestem w trakcie rozmów 

z pracownikami jednostek, dyrektorami, kierownikami, których ten audyt dotyczy. Bardzo 

łatwo można sprawdzić mój kalendarz w sekretariacie Urzędu Miejskiego i zobaczyć jak dużo 

jest wydarzeń, na których jestem obecny. Zorganizuję konferencję prasową, podczas której 

przedstawię wyniki, natomiast jeżeli chodzi o spółki komunalne PGKiM i PEC to sami 

dyrektorzy tych spółek dokonują audytu wewnętrznego. To już się pewnie dzieje. 

Jeżeli chodzi o place zabaw, przyjmuję oczywiście te uwagi”.  

Dodał, że: „Rozliczenie prac wykonanych przez grupę interwencyjną i robót publicznych na 

terenach Gminy Sandomierz w okresie od 1 kwietnia do 23 kwietnia mogę podać czego 

dotyczył. Na przykład czyszczenie trawników, krawężników, chodników, załadunek i wywóz 

do PGKiM z ulicy Mickiewicza. Wywieziono sześć samochodów ziemi, sprzątanie 

powierzchniowe śmieci ulicy Patkowskiego, Browarnej - 16 740 kilogramów odpadów. 

Widać, PGKiM też działa, jeśli chodzi o czyszczenie miasta. Dostaję sygnały od mieszkańców, 

że bardzo się poprawiła estetyka Sandomierza po to została powołana grupa interwencyjna.  

 Jeżeli chodzi o strajk, jesteśmy mieszkańcami miasta, obywatelami Polski, widzimy, co 

się dzieje. Znamy tę sytuację, oglądamy, rozmawiamy, komentujemy. Strajki trwają, jest 

trudna sytuacja w oświacie. Sam byłem dwadzieścia lat nauczycielem. Wśród nas są też 

nauczyciele, którzy więcej o strajku mogliby powiedzieć. Obecna jest Pani prezes ZNP. Jest to 

sytuacja na pewno niepokojąca. Dzieci, młodzież, w dłuższym okresie nie są edukowane. Nie 

chodzą do szkoły i powstają zaległości. Wierzę, że niedługo nauczyciele wrócą do pracy. 

Przedszkola już pracują. Placówki świadczyły zadanie opiekuńcze, nie dydaktyczne, też  

w czasie strajku. Odnośnie Przedszkola nr 6 powie mój zastępca. 

 Jeśli chodzi o projekt remontu sal ratuszowych, który został napisany kiedyś i my 

musimy zgodnie z tym projektem wykonać zalecenia. Dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach rewitalizacji miasta Sandomierza to niezbędne minimum, 
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musimy zgodnie z projektem je zabezpieczyć. Chętnie podzielę się szczegółami w tym 

zakresie”  

Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza - poinformował, że odbiór o którym mówi 

radny Andrzej Lebida dotyczy tylko dokumentacji technicznej Przedszkola Nr 6. Wyraził 

nadzieję, że radni włączą się w odbiór tych robót w późniejszym terminie. Pozostały prace 

wyburzeniowe na placu i inne. 

Dodał, że „Będzie zmiana oświetlenia miasta na ledowe. Aplikujemy jeszcze o dodatkowe 

środki, które są własnością PGE robiąc kompletny przetarg na wymianę, aby był jeden 

wykonawca (…)” 

Podkreślił że na terenie miasta znajdują się grunty różnych właścicieli, a zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych, miasto może wydatkować środki tylko na swoim terenie. Każdy 

sprząta na swoim gruncie, „Chyba, że jest podpiszemy porozumienie” 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 

-„ Dziękuję, Panie burmistrzu, za wyjaśnienie tej kwestii. Panowie jako gospodarze tego 

miasta macie wpływ na inne podmioty i można wystosować pismo do spółdzielni 

mieszkaniowej, żeby regularnie, systematycznie utrzymywała na swoich terenach czystość. 

Dziękuję bardzo”. 

Radny Andrzej Lebida podał przykład oświetlenia ul. Salve Regina, gdzie zastosowano bardzo 

duże oświetlenie. „Należy zostawić tam co druga lampę”. 

Pani Krystyna Socha – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego  

-„ Panie przewodniczący, Panie i Panowie radni, Panie burmistrzu i Państwo. Siedem 

placówek na terenie miasta Sandomierza jest w fazie strajku czynnego. Są to strajki 

pozawieszane i w pozostałych placówkach i szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się wczoraj 

wszędzie klasyfikacyjne rady. Maturzyści nie są zagrożeni. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe 

– proszę Państwa, codziennie mam spotkania z przewodniczącymi komitetów strajkowych, 

codziennie rozmawiam, przedstawiam argumenty, że po prostu trzeba by wrócić do pracy. 

Determinacja nauczycieli jest duża. Na zaniechanie napiera Związek Nauczycielstwa 

Polskiego, natomiast strajkuje większość nie-członków, niezrzeszonych w żadnym związku. 

Wnioski tu można sobie wyciągnąć samemu.  

 Jeżeli chodzi o przedszkola błagaliśmy, żeby przedszkola uruchomić, żeby zawiesić 

strajk w nich, bo Panie dyrektorki opiekowały się grupami i te grupy były coraz liczniejsze.  

W końcu wszyscy podjęli kolegialnie, demokratycznie decyzję – przedszkola zwalniamy  

z dalszego kontynuowania strajku. Natomiast szkoły podstawowe solidaryzują się ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi. Jako przewodnicząca oddziału nie mam takiej mocy prawnej, żeby 

powiedzieć: „Słuchajcie, koniec. Przerywamy strajk i go zawieszamy”. O tym decydują 

poszczególne zespoły w placówkach, bo tam jest Komitet Strajkowy. Mnie również leży na 

sercu dobro dzieci, dobro edukacji, tak jak wszystkim nauczycielom”. Prowadzone  

są rozmowy przez Pana burmistrza i Pana Starostę z pracownikami oświaty w celu 

złagodzenia skutków strajku. 

Radny Andrzej Lebida – podkreślił, że strajk to kompromitacja zawodu nauczycielskiego. 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – przywołał do porządku radnego  

i zamknął dyskusję. 

Ad. 5  

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  

w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o. o. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.  

Przewodniczący obrad poinformował, że w sesji bierze udział w tej chwili 21 radnych, 

następnie otworzył dyskusję. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie, w którym 

powiedziała między innymi, że podwyższenie kapitału spółki ma związek z podjętą na 

poprzedniej sesji uchwałą o planie rozwoju i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.  

W związku z tym przedmiotowy projekt uchwały zakłada utworzenie 600 udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 z każdy. Nowo utworzone udziały obejmuje w całości Gmina Sandomierz  

i pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 300.000,00 zł. 

Przewodniczący obrad wobec braku uwag zarządził głosowanie. Zapytał „Kto z Państwa 

radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.” 

Głosowano: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 

(W glosowaniu nie brał udziału radny Piotr Chojnacki ) 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/88/2019 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Sandomierzu  Sp. z o.o  

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywna opinię komisji o projekcie uchwały.  

Pani Barbara Grębowiec : 

-„ Wprowadzamy kwotę 1.246.206,00 zł do budżetu z wolnych środków na pokrycie deficytu 

jeśli chodzi o oświatę.” 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Następnie zarządził głosowanie. Zapytał, „kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie”.  

Głosowano - 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały:   
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Uchwała Nr VII/89/2019 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

 

Ad.7  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywna opinię komisji o projekcie uchwały.  

Pan Marcin Marzec:   

- „Pan komendant (Policji) rozmawiał ze mną na ten temat, prosił o wsparcie również Radę 

Miasta, powiat sandomierski i Gminę Obrazów. Chodzi o kwotę  45 000,00 zł na zakup 

samochodu. (…) Obchodzimy stulecie policji, myślę, że taki prezent w kwocie 15.000 złotych 

od samorządu moglibyśmy ufundować, oczywiście za zgodą Państwa.” 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta:  

-„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania.  

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? 

Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie”.  

Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 

Przewodniczący obrad stwierdził podjęcie uchwały:  

 

Uchwała Nr VII/90/2019 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

 

Ad. 8  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywna opinię komisji o projekcie uchwały. Poinformowała że do projektu wniesiono  

autopoprawkę. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że środki na prowadzenie przeglądów i szkolenie  

z zakresu obsługi automatycznych defibrylatorów w wysokości 2 600,00 zł zostały 

przesunięte z zadania pn. „Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież 

niepełnosprawną z rówieśnikami”.  

Poprosiła o dopisanie w Załączniku „dotacje celowe” w punkcie 3.: 

„oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu projektu związanego  

z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” . 

Przewodniczący obrad zapytał, czy jest to jest autopoprawka Pana burmistrza? 

Pan Marcin Marzec odpowiedział twierdząco. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Radni nie zgłosili się do dyskusji. Zapytał, „Kto  

z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę  

o podniesienie mandatu i zagłosowanie”.  

Głosowano -  21 „za”, 0 „przeciw , 0 „wstrzymujących się”. 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały:   

 

Uchwała Nr VII/91/2019 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

 

Ad. 9  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała: 

„Opinia komisji jest pozytywna. Uchwała dotyczy dofinansowania przyłącza wodociągowego 

na terenie ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu”. 

Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta: 

-„ Środki na powyższy cel w kwocie 50.000,00 zł przesunięto z działu 758 z rozdziału 75818  

z paragrafu 4810.” 

W dyskusji zabrali głos: 

Radny Jacek Dybus: 

-„ Proszę Państwa, w ubiegłym roku miałem pretensje do wszystkich, do siebie też, że ta 

uchwała w ogóle przeszła. Proszę Państwa, do celu utrzymania zieleni na ogródkach 

działkowych przeprowadzamy instalacje z wodą najwyższej klasy, najwyższej jakości po to, 

żeby podlewać kwiatki na ogródkach działkowych czy warzywa. To jest sytuacja dla mnie 

niesamowita. Ponad 30% Sandomierzan nie jest podłączona do wodociągu, my 

zabezpieczamy najlepszą wodę, jaka może być na naszych terenach dla podlewania 

ogródków działkowych. Istnieją przecież bardzo nowoczesne metody nawadniania. 

Wystarczyłoby zrobić jedną główną studnię na terenie ogródków działkowych i zasilić 

wszystkie działki na tym terenie. To jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. Dziękuję.” 

Radny Piotr Chojnacki:  

-„ Tak, Pan Jacek mówił, że 30% mieszkańców Sandomierza nie ma kanalizacji wodociągowej. 

Nie zgadzam się. Projekt pochodzi z budżetu obywatelskiego. Kwotę 150 000 złotych 

mieliśmy przekazać na budowę wodociągu do ogródków działkowych, mieszkańcy którzy 

mieli wodociąg - mieli wodę. Bardzo dużo mieszkańców w Sandomierzu ma zamontowane 

liczniki i wykorzystuje wodę do podlewania  trawników, bo nie mają możliwości skorzystania 

z innej. Trochę za bardzo daleko idące wnioski.  

Przypomnę Państwu, że na ogródkach działkowych woda była wcześniej, z budżetu 

obywatelskiego mieszkańcy złożyli projekt, dostali największą ilość głosów, zaplanowaliśmy 

to w budżecie na rok 2017. Pieniądze przekazaliśmy dopiero 24 września roku 2018, kiedy 

było zbyt mało czasu na wykonanie projektu inwestycji.  Uważam, że te pieniądze powinny 

być przekazane do ogródków działkowych na budowę, na stworzenie tego przyłącza, na 

przyłączenie wody do mieszkańców.” 

Radny Jacek Dybus : 

-„Tak się składa, że w poprzednich głosowaniach byłem przeciwko i uzasadniałem dlaczego 

jestem przeciw. Panie wiceprzewodniczący myślę, że Pan będzie głosował za, bo to jest  
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w Waszym interesie przedsiębiorstwa. Będziecie mieć większą sprzedaż.  Dajmy pieniądze , 

ale na inne źródło zasilania.” 

Radny Piotr Chojnacki: 

-„Bardzo proszę o wyłączenie mnie oficjalnie z tego głosowania, żeby Pan Jacek nie 

powiedział, głosuję dla swoich interesów. Nie.” 

Radny Jacek Dybus: 

-„ Bo Pan nie powinien głosować”. 

Radny Andrzej Bolewski: 

-„ Myślę, że musimy zweryfikować nasze regulaminy również regulamin budżetu 

obywatelskiego.” 

Radny Janusz Poński: 

-„ Panie przewodniczący, szanowni Państwo, wydaje mi się, że woda, która zostanie 

doprowadzona do ogródków działkowych, nie będzie wykorzystywana tylko do tzw. „lania 

bez umiaru”, ponieważ za wodę ktoś będzie płacił rachunki. Należy zwrócić uwagę, że 

ogródki działkowe wykorzystywane są głównie przez emerytów i rencistów, którzy od 

wczesnej wiosny do późnej jesieni na nich przebywają. Tam prowadzą swoje gospodarstwa 

domowe. Woda jest im potrzebna do funkcjonowania.  

Radny Jacek Dybus podkreśla, że o wodę należy dbać i tam, gdzie się da, wykorzystywać inne 

jej zasoby. Dziękuję.” 

Przedstawiciel Ogródków Działkowych:  

-„ Drodzy Państwo woda jest źródłem życia i każdemu należy, czy to jest roślina, czy to jest 

człowiek, czy to jest każda inna istota. Na działkach mamy w tej chwili, radny Jacku Dybusie, 

136 szpilek do podlewania. Jest to woda zasiarczona, zażelaziona. Ona się nie nadaje do 

innych celów jak tylko do podlewania. A woda, którą po prostu chcemy mieć, to jest 

społeczność 420 działek pomnożyć to razy cztery osoby to jest przeszło półtora tysiąca ludzi. 

Cały dzień pracujemy na działkach a wieczorem chcemy umyć. W tej zardzewiałej wodzie? 

Powiem dla przykładu, że w zeszłym roku zużyliśmy około 860 metrów wody za cały rok. Czy 

to jest dużo, czy to jest mało? Po prostu trudno mi powiedzieć. Takie jest zużycie. 

Został sprzedany teren, instalacja została zlikwidowana i od stycznia nie mamy wody. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.  Zapytał, „kto z Państwa 

radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.” 

Głosowano - 16 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

(Radny Piotr Chojnacki wyłączył się z głosowania, ponadto trzech Radnych nie głosowało) 

 

Pan Wojciech Czerwiec -  Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały:   

 

Uchwała Nr VII/92/2019 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 
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Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2019-2038. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały. 

Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. 

Zapytał: „kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę  

o podniesienie mandatu i zagłosowanie.”  

Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się.” 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały:   

 

 

Uchwała Nr VII/93/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038  

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Sandomierz. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie wskazując, że Rada Gminy może  

w drodze uchwały umożliwić podatnikom dokonywanie opłat stanowiących dochody 

budżetu gminy instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny. W naszym przypadku jest to  karta płatnicza. 

Radny Robert Kurosz wyraził pozytywną opinię o wprowadzeniu tej formy płatności. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Zapytał, „kto z Państwa radnych jest za 

podjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie mandatu 

i zagłosowanie”.  

Głosowano - 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

(Radni W. Czerwiec i M. Świerkula nie wzięli udziału w głosowaniu). 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta -  stwierdził podjęcie uchwały: 

   

Uchwała Nr VII/94/2019 

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących 

dochody budżetu Gminy Sandomierz. 

 

Ad. 12  

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza 

( II wersja projektu). 
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Radna Mariola Stepień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do II wersji projektu uchwały.  

Radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług - powiedział: 

„Opinia pozytywna co do I wersji,  II wersja została opracowana w oparciu o wnioski komisji.  

W stosunku do I wersji zmiany odnośnie wydzielenia z pasa drogowego parkingu przy ulicy 

Przemysłowej i obniżenie abonamentu do 24 złotych z proponowanych 30 zł.”  

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza: 

-„ Tak szanowni Państwo, nie sztuką jest wydać pieniądze bo celów jest mnóstwo, dlatego 

dyskutujemy i przesuwamy środki, przenosimy i rozmawiamy o tym, co jest ważniejsze  

w danym momencie, w co warto zainwestować.  

Problem pojawia się wtedy, jak zadbać o dochody miasta?  

Po wnioskach Komisji, ta uchwała pomoże zwiększyć dochody do budżetu gminy. Wspólnie 

tworzymy to miasto, wspólnie dbamy o to miasto i wspólnie dyskutujemy o tym, jak te 

dochody zabezpieczyć.  

Uchwała, która pomoże nam - nie narażając, myślę, zbytnio mieszkańców na jakieś 

dodatkowe koszty - jednak wprowadzić pieniądze do naszego budżetu. Głównie myślimy 

tutaj o turystach, którzy tłumnie odwiedzają Sandomierz i sami jesteśmy też turystami. Jako 

mieszkańcy Sandomierza odwiedzamy inne miasta i widzimy, że żeby zaparkować auto 

w pobliżu centrum Krakowa czy w innych miastach turystycznych ponosimy znaczne koszty.  

I z tego tytułu miasta turystyczne czerpią sobie dochody. Rozmawialiśmy też o tym, czy  

w przyszłości nie warto by wprowadzić stref parkowania w naszym mieście, nie wyznaczać 

konkretnych miejsc ulic, natomiast objąć strefę Starego Miasta ścisłą strefą i oddalając się, 

prawda, jakby zmniejszać te kwoty za parkowanie i to jest praktykowane w innych miastach. 

Myślę, że to jest dobry kierunek i to też chyba było wypracowane na Komisji u Pana 

przewodniczącego Andrzeja Majewskiego. To jest następny krok. Gdy podejmiemy tą 

uchwałę, dopiero wtedy będziemy mogli procedować nad tzw. Uchwałą krajobrazową, która 

pozwoli nam określić ogólnie zasady parkowania, handlu, prowadzenia różnych działalności 

na terenie Starego Miasta.  

W wyniku różnych dyskusji, rozmów i propozycji również ze strony Państwa powstała II 

wersja tej uchwały.” 

Radny Marcin Świerkula: 

-„ Szanowny Panie burmistrzu, szanowni Państwo. O ile możemy się zgodzić tutaj  

z propozycją, iż dla turystów te opłaty powinny być większe, ponieważ były za niskie w naszej 

ocenie, to jednak podwyższanie abonamentu dla mieszkańców jest w naszej ocenie 

niepotrzebne i będziemy głosować przeciwko.  

Myślę, że powinniśmy osobno głosować nad podwyższeniem opłat dla turystów, osobno dla 

mieszkańców.  

Krótko uzasadniając, Panie burmistrzu, mówił Pan dzisiaj o tym w sprawozdaniu ze swoich 

działalności, że uczestniczył w spotkaniu miast polskich i tam było powiedziane, że młodzi 
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ludzie wyjeżdżają, edukują się w większych miastach i nie wracają. Myślę, że dlatego, iż  

w małych miastach podwyższa się opłaty. To jest kolejna podwyżka po podwyżce śmieci. 

Uważam, że jest to zły kierunek . Nie podwyższajmy rocznego abonamentu dla mieszkańca 

Sandomierza. Niech zostanie w wysokości 24 złotych.”  

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek:  

-„ Nie zgadzam się z pewnymi rzeczami w tej uchwale. Mówił Pan między innymi przed 

chwilą o tym, że zamysłem pewnych działań powiązanych z parkowaniem i opłatami jest to, 

żeby od turystów, jak i od mieszkańców czerpać korzyści finansowe dla miasta w postaci 

realnego dochodu finansowego dla miasta. Weźmy pod uwagę cały sezon, ilość pieniędzy 

zarobionych na turystach, konkretne pieniądze dla miasta. To z tym można się zgodzić, że 

jest to działanie, które przyniesie nam pewien dochód.   

Panie burmistrzu, nie dbamy jednak o ten dochód. Chodzi mi o parkowanie w naszym 

mieście. Są wyznaczone parkingi dla turystów, z których nie korzystają. Parkują wzdłuż ulicy 

Mickiewicza, od przystanku koło Seminarium Duchownego aż po Cmentarz Katedralny jest 

ciąg samochodów a jest tam zakaz. Turyści łamią przepisy ruchu drogowego. 

Nikt nie stoi ani ze straży miejskiej ani z policji, nie kontroluje tego i nie rozdaje mandatów. 

Podobna sytuacja wzdłuż ulicy Podwale i od Kościoła Świętego Józefa.  

Jeżeli byśmy z tym zrobili, Panie burmistrzu, porządek i byłoby odpowiednie oznakowanie, że 

nie można parkować, że będą kontrole, będą mandaty, że mamy postawione parkingi, które 

nie są obsługiwane, nie są zajmowane, z których nie mamy dochodów, to na pewno by to 

zlikwidowało taką samowolkę w parkowaniu i niepobieranie realnego pieniądza za 

parkowanie.  

Na Komisji Gospodarki Komunalnej mówiliśmy o tym, żeby jednak pozostawić abonament 

mieszkańca w kwocie 24 złotych i takie było nasze głosowanie.  

Pan burmistrz mówił, że po konsultacjach zostaje to tak, jak było i nie wiem, z kim Pan 

konsultował to, że punkt 4 w naszym cenniku jest podniesiony z 3,40 na 4 złote. 

Sprzeciwiam się temu, żeby podnieść mieszkańcom roczną opłatę na 30 złotych. Sprzeciwiam 

się temu, żeby turyści parkowali w miejscach niedozwolonych w mieście. Trzeba ich kierować 

na parkingi, na które dużo pieniędzy wydaliśmy w budżecie w 2017 i 2018 roku.”  

Przewodniczący obrad:  

-„ Mam tylko pytanie do radnej Agnieszki Frańczak. Ulica Podwale? Nie rozumiem Pani 

stwierdzenia. Proszę konkretniej”.  

Radna Agnieszka Frańczak -Szczepanek:  

-„Od Zamku w górę.” 

Przewodniczący obrad:  

-„ Od dwóch lat już tam nie ma parkowania.” 

Radny Andrzej Lebida : 

-„Jeżeli chodzi o abonament dla Sandomierzan, dajmy naszym obywatelom, żeby płacili 

niższą stawkę (…) ludzie zauważą, że robimy coś dla nich.” 
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Radny Piotr Chojnacki:  

-„Panie przewodniczący, Panie burmistrzu. Na Komisji Komunalnej składałem dwa wnioski, 

które były jednogłośnie przyjęte.  

Pierwszy dotyczył włączenia parkingu przy ulicy Przemysłowej obok targowiska, o którym 

mówiłem od dawna, aby móc pobierać tam opłaty również w soboty i niedziele, kiedy jest 

tam największy ruch . 

Drugi wniosek dotyczył tej ceny abonamentu mieszkańca by zostawić w wysokości 24 złotych 

i  nie podnosić go na 30 złote.  

Uważam, że powinniśmy szukać innych rozwiązań, na przykład zróżnicować ceny na 

parkingach. Dlaczego mamy parkingi puste?” 

Radny Marcin Świerkula: 

-„Szanowny Panie przewodniczący, chciałbym zawnioskować i poddać pod głosowanie 

zmianę w punkcie piętnastym cennika opłat, gdzie mamy 30,00 zł. Chciałbym zaproponować 

zmianę tego punktu na 24,00 zł.” 

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza: 

-„  Szanowni Państwo, to jest jedna z form, która nam może pozwolić te dochody zwiększyć. 

Proszę Państwa, my mówimy o zwiększonej kwocie w wysokości 6,00 zł rocznie. 

Jest to 15 000 złotych rocznie więcej do budżetu miasta. Dużo czy niedużo? Suma 15 000 

złotych to już jest jakaś kwota. Prowadzę nieustanne rozmowy z siedzącym tutaj Panem 

dyrektorem Sandomierskiego Centrum Kultury o wydatkach, o potrzebach, o działaniach 

kulturalnych, które myślę, że widać i to było widać w czasie tej ceremonii czy uroczystości 

dziesięciolecia. Pan dyrektor to potwierdzi, że szukamy wspólnie oszczędności, gdzie, na 

jakich działaniach możemy nie angażując środków, naszych budżetowych i wykonać 

wszystkie działania kulturalne.  

Za chwilę będziemy mieć festiwal, który kosztował budżet miasta 130 000 złotych w roku 

poprzednim. Małe pieniądze? Duże, ja uważam, że duże. W tym roku płacimy 60 000, tylko 

dlatego, że padł pomysł, żebyśmy to zrobili wspólnie z Tarnobrzegiem.”  

Strefy płatnego parkowania będą kolejnym krokiem.  

Proponujemy pewne rozwiązania organizacyjne po to, żeby ludzi kierować tam na parking 

Podwale. Jeżeli chodzi o ulicę Mickiewicza, jest to ulica powiatowa. Jeżeli mamy zakaz 

parkowania na tej ulicy, trzeba zgłaszać Policji Powiatowej.” 

Radny Krzysztof Szatan: 

-„ Program rewitalizacji wynosi około 50.000.000 złotych. Uzyskaliśmy tylko 60% niecałe. 

Zauważcie Państwo, ile można było wykorzystać środków, lepiej przygotowując ten program. 

Są miasta, które uzyskały 80% dofinansowania. Chciałbym Państwu uwagę zwrócić na jedno: 

szukajmy pieniędzy na zewnątrz. Jest mnóstwo programów na dofinansowanie inwestycji, 

z funduszy europejskich. Zastanówmy się nad tym, bo sytuacja się dosyć dobrze rozwija  

i myślę, że można pieniędzy do Sandomierza pozyskać dużo, dużo więcej. Te 6 złotych, ludzie 

odbiorą w sposób jednoznaczny. Zacznijmy mówić o większych pieniądzach”. 
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Radny Marcin Świerkula : 

-„ Panie burmistrzu, apeluję jeszcze raz o nieobciążanie mieszkańców na rzecz budżetu 

miasta.” 

Radny Marek Chruściel:  

-„Proszę Państwa, podnoszenie cen biletów i abonamentu rocznego zarówno turystom  

i symbolicznie mieszkańcom na pewno wpłynie na to, że troszeczkę ten budżet się polepszy.” 

Radny Andrzej Bolewski:  

-„Jeszcze raz apeluję o rozsądek. Policzmy sobie wszystko od początku roku, podwyżki, które 

wprowadziliśmy za ścieki, za wodę, za śmieci.  

Proszę przyjść na zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej, czy wspólnoty i powiedzieć  

o podwyżce. Tam z każdej złotówki, z każdego grosza jesteśmy rozliczani i suma summarum 

to uderza w te gospodarstwa domowe. Przyszedł czas, żeby mieszkańcy miasta poczuli z tej 

działalności turystycznej, że coś osiągnęli, bo sam napis, „Miasto królewskie” o niczym nie 

świadczy.”  

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza:  

-„ Nie wiem, o czym my mówimy, szanowni Państwo. Zastanawiam się, ile trwa ta dyskusja. 

Dwadzieścia minut? Pół godziny? Rozmawiamy o różnicy w abonamencie, która opiewa na 

kwotę 6 złotych rocznie. Ktoś, kto ma samochód, ile paliwa zużywa rocznie? Jeżeli ktoś jest  

biedny, to nie ma samochodu i nim nie jeździ, jeśli komunikacją, to za darmo.” 

Wojciech Czerwiec: Dziękuję bardzo.” 

Radna Kazimiera Bednarska wskazała w swoim wystąpieniu, że rozważania dotyczą kwoty 6 

złotych rocznie, jest to 0,50 groszy miesięcznie. 

Radny Jacek Dybus podkreślił, że należy rozmawiać „na argumenty”, nie można 

porównywać do Sandomierza stawek opłat stosowanych w Krakowie. Zapytał: „Dlaczego 

wyłączono parkowanie motocykli - stawka zero? Dzisiaj ten pojazd kosztuje więcej jak dobry 

samochód. Jak się rozłoży na parkingu, to zajmuje całe miejsce parkingowe – to jest 

argument. Dlaczego pozycja 18 ta tabeli ma stawkę „0”. Jeżeli mi udowodnicie, że nie mam 

racji zgodzę się z Państwem” 

Radny Andrzej Lebida poprosił aby przerwać dyskusję i głosować wniosek złożony przez 

Radnego Marcina Świerkulę. 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę. 

Pan Wojciech Czerwiec wznowił obrady. 

Pan Marcin Marzec powiedział, że z informacji, jakie uzyskał od naczelnika Wydziału 

Nadzoru Komunalnego wynika, że przyjęty jest w całej Polsce trend aby motocykle były 

zwolnione z opłat parkingowych. Powodem stawki „0” dla motocykli jest przyczyna 

techniczna „nie ma gdzie umieszczać biletów”. 

 (Radny Sylwester Łatka opuścił salę obrad – obecnych 20 radnych) 
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Przewodniczący obrad:  

Przedstawił wniosek Radnego Marcina Świerkuli polegający na  wprowadzeniu zmiany  

w załączniku nr 2 do projektu uchwały w punkcie 15 abonament mieszkańca roczny 

wykreślenie kwoty 30,00 zł i wpisanie kwoty 24,00 zł. 

Pan Marcin Marzec dodał:  

„Szanowni Państwo, dzisiaj rano do sekretariatu zadzwonił mieszkaniec miasta nie podając 

imienia i nazwiska z ogromnymi pretensjami, że wydał 60 złotych za mycie samochodu na 

święta i służby nasze porządkowe, nasza grupa interwencyjna kosząc trawę, zakurzyła ten 

samochód stojący w pobliżu. Żąda ode mnie zwrotu tych pieniędzy. (…) Jeżeli kogoś stać 

wydać 60 złotych na umycie samochodu na święta, no to znaczy, że stać takiego mieszkańca 

na ładny, nowy samochód i podwyżka 0,50 groszy miesięcznie nie będzie dla niego żadnym, 

większym kosztem (…).” 

Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że będą głosowane wnioski dotyczące zmian w treści 

uchwały. 

Radny Jacek Dybus: 

Złożył wniosek, aby wprowadzić opłatę parkingową w strefach płatnego parkowania dla 

motocykli w kwocie takiej samej jak dla samochodów osobowych. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 

Wniosek radnego Marcina Świerkuli w sprawie zmiany wysokości rocznego abonamentu dla 

mieszkańców Sandomierza z kwoty 30,00 zł. na 24,00 zł. 

Zapytał „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie 

mandatu i zagłosowanie. 

Głosowano - 8 „za”, 12 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Wniosek radnego Marcina Świerkuli został odrzucony. 

Przewodniczący obrad poprosił radnego Jacka Dybusa o sprecyzowanie swojego wniosku. 

Radny Jacek Dybus powiedział „parkowanie motocykli stawka jak dla samochodów 

osobowych jak w pozycji od 1 do 4” 

Pan Piotr M. Kossak – Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu - powiedział, że 

należy ustalić czy ma to być opłata analogiczna do pojazdów samochodowych wówczas 

będzie to punkt od 1 do 5. 

Wnioskodawca powiedział: „Analogiczna’ 

Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy ustawodawca dopuszcza zróżnicowanie stawek dla 

motocykli? 

Pan Piotr M. Kossak odpowiedział: „nic mi o tym nie wiadomo” 

Pan Wojciech Czerwiec powtórzył wniosek „w punkcie 18 załącznika do projektu uchwały – 

Parkowanie motocykli według opłaty jak w punktach od 1 do 5”. 

DYSKUSJA 

Radni przeprowadzili dyskusję na temat prawidłowego sprecyzowania wniosku  

i wprowadzenia prawidłowych zapisów załącznika nr 2 do projektu uchwały. 

Głos zabrali; 

Radny Marek Chruściel: zaapelował o powagę. 
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Burmistrz Sandomierza - Pan Marcin Marzec:  

-„Jeszcze raz chciałbym to powtórzyć – jest problem techniczny umiejscowienia biletu 

parkingowego na/przy motocyklu by był możliwy do sprawdzenia. Może jest to pomysł 

radnego, ale na przyszłość”. 

Pan Piotr M. Kossak -  powiedział między innymi, że można wpisać w punkcie 18 „jak w 

punktach 1-10”. 

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na błąd w liczbie porządkowej załącznika „po punkcie 5 

mamy od razu punkt 10 jest to błąd w druku”. 

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się do burmistrza „Brakuje w liczbie porządkowej 

punktów 6, 7, 8, 9. Czy Pan burmistrz wprowadza  autopoprawkę punktu 10 jako 6 i dalej?” 

Pan Marcin Marzec powiedział, że jest to autopoprawka i poprosił o skorygowanie zapisu. 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że po wprowadzeniu autopoprawki punkt 18 

(dotyczący motocykli ) będzie punktem 14. „Zamiast stawki zerowej wpisujemy: „jak  

w punktach od 1 do 6””. 

Radny Jacek Dybus poprosił o wpisanie sformułowania „jak w punkcie 1 do 11” 

(przerwa techniczna) 

-„Przewodniczący obrad przypomniał: „Jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia i określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Powtórzył wniosek Radnego Jacka Dybusa, który brzmi: Wprowadzenie opłaty za parkowanie 

motocykli zgodnie z cennikiem w punktach 1 do 11” Zapytał, kto jest za wnioskiem, kto jest 

przeciw, kto się wstrzymał? 

Głosowano: 8 „za”, 12 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Wniosek Radnego Jacka Dybusa został odrzucony. 

Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza z autopoprawką Pana 

burmistrza w wersji drugiej.  

Zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie 

mandatu i zagłosowanie. 

Radny Jacek Dybus zapytał: „z poprawkami?” 

Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że wnioski radnych dotyczące zmian w projekcie 

uchwały zostały odrzucone, „głosujemy projekt uchwały w wersji drugiej z autopoprawką  

burmistrza”. 

Radny Marcin Świerkula zgłosił: „Panie przewodniczący, pomyliłem się podczas głosowania  

i wcisnąłem „za”, to jest pomyłka. Zgłaszam pomyłkę” 

Radny Wojciech Czerwiec: 

-„ Szanowni Państwo, urządzenie ma możliwość zagłosowania drugi raz i można było 

zniwelować tę pomyłkę. Stwierdził że za projektem uchwały zagłosowała większość radnych 

Wynik głosowania: 15 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
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(Radni J. Dybus, A. Frańczak-Szczepanek, K. Szatan nie wzięli udziału w głosowaniu; Radny S. 

Łatka – nieobecny) 

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Wojciech Czerwiec – stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/95/2019 

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza  

 

- z autopoprawką Pana burmistrza, wersja druga -  została przyjęta. 

 

Ad. 13 

Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6  

w Sandomierzu i nadania statutu. 

Radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty i Kultury, Sportu -  

przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Pan Marcin Marzec powiedział między innymi: 

-„Szanowni Państwo, była już dzisiaj o tym mowa, że za chwilę oddajemy Przedszkole 

Samorządowe nr 6. Rozmawiamy też z Urzędem Marszałkowskim o tym, czy za jego zgodą 

może powstać w tym obiekcie również żłobek. Program był dedykowany dla przedszkola. 

Uważamy, myślę, że Państwo też są tego samego zdania, że to jest najlepsze miejsce na 

utworzenie żłobka i jest ogromne zapotrzebowanie na taką instytucję. Przygotowane są 

pomieszczenia i sale, które możemy zaadoptować pod żłobek.” 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek; 

-„Dziękuję, Panie przewodniczący. Panie burmistrzu, dziękuję za to, że będzie żłobek przy 

przedszkolu nr 6. Są to między innymi też i moje starania, jak Pan dobrze pamięta.  

W poprzedniej kadencji wielokrotnie mówiłam o tym, aby przy okazji budowania przedszkola 

nr 6 zrobić żłobek.” 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję. „Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa 

radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie”.  

Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały 

 

Uchwała Nr VII/96/2019 

w sprawie utworzenia żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Sandomierzu  

i nadania statutu 

 

Ad. 14  

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej 

Sandomierz w Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu. 
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Radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty i Kultury, Sportu -  

przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza:  

-„ Jest to kolejna nowelizacja Uchwały, którą podejmowaliśmy już dawno temu 

przekształcając Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Samorządowe Centrum Oświaty, 

później w Centrum Usług Wspólnych. Dokładamy kolejne zadanie dla Centrum, tych zadań 

sukcesywnie przybywało. Teraz Centrum będzie wykonywało również usługi BHP  

w przedszkolach.” 

Radny Jacek Dybus zapytał, „Dlaczego co cztery lata zmieniamy nazwę tej instytucji? Nazwa 

nie pracuje, tylko ludzie, którzy tam są. Zmiana kosztuje (…) Ja bym zostawił nazwę starą.” 

Przewodniczący obrad:  

- „Panie burmistrzu, czy my zmieniamy nazwę?” 

Pan Marcin Marzec:  

-„ Nazwy instytucji nie zmieniamy (…) dokładamy kolejne zadania, co już niejednokrotnie 

robiliśmy.”  

Przewodniczący obrad: 

-„Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania, szanowni Państwo. Kto z Państwa 

radnych jest za podjęciem Uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  

Głosowano: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

(Radni: A. Bolewski i J. Dybus nie wzięli udziału w głosowaniu; Radny S. Łatka nieobecny). 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/97/2019 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy miejskiej Sandomierz w Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu. 

 

Ad. 15 

Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu  

(pułk. pil. Wacława Króla). 

Pan Marek Chruściel - Przewodniczący Komisji Praworządności – przedstawił pozytywną 

opinię komisji o projekcie uchwały.  

Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy są na Sali Wnioskodawcy tego projektu uchwały? 

Radny Janusz Poński: powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis: 

„Z wnioskiem wystąpił Pan Jakub Szostek wraz z grupą sygnatariuszy. Jak liczna jest ta 

grupa?” 

Wnioskodawca: 

-„ Jedenaście osób.” 
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Radny Jacek Dybus:  

-„Proszę Państwa, jestem jak najbardziej za, znając losy trzech braci, trzech pilotów. Na 

początku II Wojny Światowej jeden z braci, Tadeusz Król, zginął w drugim dniu wojny. Drugi 

brat również zginął, samolot został zestrzelony, a ten właśnie, o którym tutaj piszemy – Pan 

Wacław – przeżył wojnę, mieszkał w Anglii i później pracował również Ministerstwie Obrony 

Narodowej w Polsce. Uważam, że ci ludzie zasłużyli na to, żeby ich uhonorować.” 

Pan Jakub Szostek – Wnioskodawca projektu uchwały – przedstawił sylwetkę płk. pil  

W. Króla. 

Obecny na sesji przedstawiciel Jednostki Wojskowej wskazał między innymi, że: 

-„potrzebny jest inny zapis w skrócie zamiast „pułkownika pilota” to „płk. pil.” 

Radny Wojciech Czerwiec: 

-„ Bardzo dziękuję. Doceniam uwagę. Myślę, żeby, Panie burmistrzu, możemy to traktować 

jako autopoprawka”.  

Pan Marcin Marzec:  

-„Tak, autopoprawka .” 

Przewodniczący obrad: 

-„ Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych 

jest za przyjęciem proponowanej Uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  

Głosowano - 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

(Radni: M. Chruściel, W. Czerwiec, M. Strugała nie wzięli udziału w głosowaniu).  

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/98/2019 

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu 

(płk. pil. Wacława Króla) 

 

Radny Jerzy Żyła poprosił radnych o uważne korzystanie z urządzenia do głosowania. 

Powiedział, że należy głosować gdy na urządzeniu pojawia się komunikat „Zagłosuj teraz”. 

Jeśli korzysta się z przycisków wcześniej urządzenie nie zarejestruje głosowania. „Należy 

zwracać uwagę na to, co mówi Przewodniczący obrad” 

 

Ad. 16 

Podjęcie Uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Sandomierzu  

(Rondo Sandomierskich Radiotechników) 

 

Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności - powiedział: 

-„Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim radnym, którzy trzy godziny temu głosowali za tym, 

aby jednak ten projekt uchwały znalazł się na dzisiejszej Sesji. Opinia Komisji jest jak 

najbardziej pozytywna” 

Radny Jacek Dybus: podkreślił, że dla uszanowania sandomierskich radiotechników „nigdy 

nie podjąłby tej uchwały mając świadomość, jak to rondo wygląda. Rondo nie jest 



 

25 

 

przygotowane by nosić taką nazwę. Uporządkujmy je wspólnie i dopiero można robić 

otwarcie i podjąć Uchwałę. Nie róbmy tego, proszę Państwa, nie kompromitujmy się. 

Radziłbym wstrzymać się z tą Uchwałą. Dziękuję.” 

Radny Jerzy Żyła: wyraził opinię, że skoro wszyscy wiedzą jak wygląda rondo, również 

wnioskodawcy, burmistrz to należy to uszanować. 

Radny Marek Chruściel: 

-„Bardzo proszę Pana przewodniczącego, aby jednak może oddał głos Wnioskodawcom.” 

Radny Andrzej Lebida powiedział między innymi, że ronda w mieście powinny wyglądać 

bardziej okazale. 

Radny Piotr Chojnacki:  

-„Rozumiem Państwa obawy i sam wiem, jak to rondo wygląda, bo często tam jeżdżę, jednak 

to Wnioskodawcy złożyli wniosek, my podjęliśmy decyzję na Komisji Praworządności. Wydaje 

mi się, że podjęcie tej Uchwały właśnie przyspieszy te prace nad poprawą wyglądu ronda  

i samo otwarcie nie musi być wcale po podjęciu Uchwały. Podejmiemy Uchwałę, zróbmy 

jakieś działania w kierunku poprawy jego wizerunku i dopiero otwórzmy, żeby nikt nie miał 

jakichś wątpliwości co do stanu technicznego.” 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza: 

-„Żeby doprowadzić to rondo do takiego stanu, jakiego byśmy chcieli, to należy 

wyasygnować określone środki. Dwa miesiące temu, mój zastępca oznajmił, że to kwota 

rzędu 70 000 złotych. Miejmy też świadomość właśnie, że za bardzo dobrymi pomysłami 

stoją pieniądze.” 

Radny Wojciech Czerwiec: 

-„Dziękuję bardzo. Chciałbym dodać jeszcze, że oprócz wizualizacji ronda, szanowni Państwo, 

jest problem organizacji ruchu.” 

Przedstawiciel Jednostki Wojskowej w Sandomierzu w swoim wystąpieniu powołując się 

na historię Jednostki Wojskowej w Sandomierzu powiedział między innymi, że nie ma 

wątpliwości iż rondo będzie stanowić godny pomnik sandomierskich radiotechników. 

Zadeklarował pomoc w postaci ustawienia w centralnym miejscu radaru z odpowiednim 

napisem. Odsłonięcie mogłoby się odbyć np. we wrześniu z okazji obchodów święta  

jednostki. 

Przewodniczący obrad:  

Zamknął dyskusję. Zarządził głosowanie. Zapytał: „kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie”.  

Głosowano - 18 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/99/2019 

w sprawie nadania rondu w mieście Sandomierzu  

(Rondo Sandomierskich Radiotechników) 
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Ad. 17  

Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Uchwały ustalającej zasady  

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń. 

Pan Marek Chruściel - Przewodniczący Komisji Praworządności – przedstawił pozytywną 

opinię komisji o projekcie uchwały. 

Pan Marcin Marzec powiedział między innymi: 

-„Mamy możliwość, aby uporządkować nasze miasto pod względem tablic reklamowych, 

urządzeń reklamowych. Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że jest z tym bałagan, jest  

z tym nieporządek, właściwie każdy, kto chce i gdzie chce, umieszcza ekspozycje reklamowe  

i jak chce, to robi. Uchwała wstępna, która pozwala na wprowadzenie nas w tą 

problematykę. Jeżeli Pan naczelnik jeszcze może coś dopowiedzieć to bardzo proszę.” 

Pan Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury – powiedział między 

innymi, że jest to Uchwała intencyjna o przystąpieniu do sporządzenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów reklamowych. „Będziemy pracować nad tym, będą przewidziane 

ankiety, zapytamy się mieszkańców, co sądzą o pewnych rozwiązaniach i zaproponujemy 

również własne . Na końcu podejmiemy być może Uchwałę, która zadowoli wszystkich albo 

większość.” 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek, zapytała: „Czy Państwo będziecie zwracać uwagę na 

to, jaka będzie treść tych reklam?” Podała przykład reklam z okolic stadionu. 

Radny Jacek Dybus: Powiedział, że tu chodzi o uporządkowanie sprawy co jest szyldem, co 

jest reklamą i wiele innych spraw, i to jest właśnie bardzo dobre.” 

Przewodniczący obrad:  

Zarządził głosowanie. Zapytał, „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego 

projektu Uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie”. 

Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

Pan Wojciech Czerwiec-  Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/100/2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

 

Ad. 18  

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Sandomierz 

dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków 

działkowych, przeznaczanych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 

 

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 

pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały. 
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Pan Marcin Marzec przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały wskazał, że środki na 

ten cel zostały już zabezpieczone w zmianach w budżecie. Ten projekt określa zasady 

udzielania dotacji.  

Radny Jacek Dybus : Zapytał, jaka jest relacja środków własnych do dotacji? 

„Dotacja może być 90 czy 100%, a może być 50 czy 25%. W uzależnieniu od paragrafu 4 

można ubiegać się o dotację raz na pięć lat. Dotacja, o której mowa w ustępie 2 nie może być 

większa jak 50 000 złotych na zadanie i tak dalej (…). Myślę, że w regulaminie gdzieś to 

powinno być.” 

Pan Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego: 

Udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Wskazał, że uchwała nie narzuca wysokości środków 

własnych, jednak przy rozstrzyganiu wniosku będzie to brane pod uwagę zgodnie z zapisem  

§ 3 ust. 10 pkt 2 projektu. 

Radny Wojciech Czerwiec:  

-„Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego projektu Uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie. 

Głosowano -20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

( Radny S. Łatka opuścił sale obrad obecnych 20 radnych) 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/101/2019 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, 

przeznaczanych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu sezonowego targowiska Mały Rynek 

w Sandomierzu. 

Pani Mariola Stępień  - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 

pozytywną opinię o projekcie. 

Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza - powiedział między innymi, że trzeba 

ucywilizować zasady, które funkcjonują na Małym Rynku. Zasady nie były regulowane 

nigdzie, ani w uchwale, ani w ustawie. Funkcjonowało to zwyczajowo. W pewnym momencie 

było więcej chętnych do handlu niż miejsc. Często musiała interweniować straż miejska ze 

względu na zatłoczenie. Zostaną ustalone zasady rezerwacji miejsc. „Jeżeli posiadacz 

rezerwacji nie stawi się na swoim stanowisku do godziny, powiedzmy 9:00, to w takim 

wypadku traci swoje miejsce i każdy będzie je mógł wykorzystać”. 

Przewodniczący obrad:  

-„Dziękuję bardzo. Pragnę tylko dodać, szanowni Państwo, że do projektu Uchwały jest 

dołączona uwaga naczelnika i Pana Piotra Kossaka - radcy prawnego. Państwo radni mają to 

w materiałach. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Bardzo proszę. 
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Mieszkanka Sandomierza: 

-„Tutaj płacę podatki i oczywiście między innymi też handluję na Małym Rynku. Jesteśmy 

pełnoprawnymi obywatelami tego miasta, uczciwie pracujemy, nie wyciągamy ręki po 

zapomogi. Tak jak Pan burmistrz powiedział, chodzi o rezerwacje i o respektowanie ich przez 

innych, najbardziej przez nowych kupców, którzy się pojawili w tym roku. Dostali informację, 

że mogą stać gdzie chcą, mogą przyjechać o 5:00 i zająć miejsce bez żadnych rezerwacji.  

W tej sytuacji, no cóż, mamy przyjechać o 4:00? Koczować całą noc? Przecież my i tak 

pracujemy do 18:00, żeby zarobić na całą zimę. Pracujemy też na wizerunek miasta. To nie 

tylko piękne zabytki i piękna mowa przewodników, to też kultura wszystkich ludzi, ale jeżeli 

my na Małym Rynku będziemy się kłócić, to cóż zabiorą turyści ze sobą? Płacimy niemałe 

pieniądze na tak zwane placowe. Niektórzy to nawet 60-70 złotych dziennie, to przez sezon 

daje ponad 10 000 od jednej osoby”. Poprosiła o podjęcie uchwały.  

Przewodniczący obrad:  

-„Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych 

jest za podjęciem proponowanego projektu Uchwały, proszę podnieść mandat i zagłosować.  

Głosowano - 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta –  stwierdził podjęcie uchwały: 

 

Uchwała Nr VII/102/2019 

w sprawie ustalenia regulaminu sezonowego targowiska Mały Rynek w Sandomierzu 

 

Ad. 20 

„Informacja przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.”  

Pan Wojciech Czerwiec powiedział: 

„Uprzejmie przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za ubiegły rok. 

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu 30 kwietnia br., 

 Do Rady Miasta wpłynął odpis prawomocnego wyroku w sprawie ze skargi Wojewody 

Świętokrzyskiego na uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/418/2016 w przedmiocie zmiany 

uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - skarga została 

oddalona. 

 Wojewódzki Sad Administracyjny w Kielcach zawiadamia o terminie rozprawy  

w sprawie ze skargi Wojewody Świętokrzyskiego  na uchwałę Rady Miasta nr LIX/772/2018  

w przedmiocie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów. 

 Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Wojewody 

Świętokrzyskiego złożoną w związku z wyrokiem WSA w Kielcach oddalającym skargę 

Wojewody na uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/419/2016 w przedmiocie nabycia w drodze 

darowizny nieruchomości gruntowej. 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oddział Zamiejscowy w Sandomierzu 

wydała pozytywne opinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
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planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok oraz w sprawie 

prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza. 

 Burmistrz Sandomierza przedłożył informację o udzielonych ulgach w roku 2018 

zgodnie z § 9 uchwały Nr XLIII/435/2014 Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (…). 

 W dniu 28 marca i 5 kwietnia br. odbyły się Zgromadzenia Ekologicznego Związku 

Gmin Dorzecza Koprzywianki, na których przyjęto zmiany w statucie związku oraz 

analizowano stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.  

 Burmistrz Sandomierza zwrócił się z prośbą do komisji merytorycznych o opinię  

w sprawie zasadności dalszego ubiegania się miasta o przyjęcie do Strefy Ekonomicznej 

Starachowice, temat szczegółowo analizowała Komisja Budżetu i Finansów. 

 Radni Sylwester Łatka i Marek Strugała wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Temat szkolenia „Absolutorium – zasady 

działalności i rola komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium”. 

 Urząd Miasta prowadzi analizę tras i rozkładów jazdy autobusów komunikacji 

miejskiej. Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego zwrócił się z prośbą do radnych  

o zgłaszanie propozycji zmian w tym zakresie. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo 

droga mailową. 

Zwróciłem się do Burmistrza w sprawach: 

- doświetlenia boisk sportowych przy szkołach nr 2 i 4 tak, aby mieszkańcy mogli z nich  

w pełni korzystać, 

- uporządkowania miasta przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, 

W tej sprawie zrobiłem przegląd miasta i stwierdzam że jest ono niedoświetlone.  

Podał przykład mostu na Wiśle gdzie z 26 lamp świeci się tylko 5 i innych miejsc na terenie 

Sandomierza, które wymagają oświetlenia. 

Przypomniał że wynik audytu jest do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

„Pragnę też powiedzieć, że na moje ręce przyszło bardzo dużo życzeń świątecznych. 

Przychodzą  nawet z ościennych gmin, kiedyś nie było takiego zwyczaju. 

Panie burmistrzu myślę, że jest to dobry plus na przyszłość.  

Chciałbym, aby czas głosowania od przyszłej Sesji zmniejszyć do piętnastu sekund.  

To wystarczający czas.  

Dzisiaj wpłynęły już dwa pisma od Państwa radnych w sprawie nieszczęsnego głosowania od 

Pana Marcina Świerkuli i od Pana Marka Strugały. Proszą o skorygowanie głosowania 

podczas dzisiejszej Sesji nad Uchwałą dotyczącą opłat za parkowanie. Omyłkowo zagłosowali 

„za”, proszą o korektę na „przeciw”.  

Po konsultacji z radcą prawnym dam Państwu odpowiedź, czy jest taka możliwość. Z tego, co 

wiem, na dzień dzisiejszy jej nie ma, gdyż można skorygować błąd podczas głosowania 

powtórnie wciskając prawidłowy przycisk w urządzeniu elektronicznym. Po konsultacji  

z mecenasem odpowiem Państwu na piśmie.” 
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Wolne wnioski. 

 

Radny Jacek Dybus:  

-„Nareszcie zauważyłem, że wszystkie trawniki koszone są kosiarkami kołowymi, co 

wyrównują ładnie i efekt jest taki jak być powinien. Denerwują mnie tylko wystające karpy 

drzewa, jest ich 11. Druga rzecz, od 21 kwietnia weszło nowe prawo o przyznawaniu 

mieszkań komunalnych i o mieszkaniach komunalnych. Wydaje mi się, że jest to okazja 

zrobienia porządku u nas, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne. Są to pustostany, są to 

mieszkania nieprawidłowo, niewłaściwie zasiedlane. Jest tego tak dużo, że nawet sobie nie 

zdajemy sprawy.  

 Następne, to nieoświetlane zabytki. Lubię często spacerować po Sandomierzu. 

Zabytki, Katedra, zamek, dom Długosza, Kościół świętego Jakuba, przynajmniej te 

podstawowe zabytki, które widać z całego terenu dobrze by było, żeby właścicieli czy 

użytkowników zmusić do tego. Żeby oni to zrobili, bo oni mają zamontowane instalacje.  

 Prezydent Stalowej Woli wystąpił jeszcze raz z Uchwałą do Rady Miasta w sprawie 

śmieciowej. Dobrze by było, jakbyśmy chcieli się tym zainteresować, dlaczego on to zrobił  

i dlaczego obniżył stawki za wywóz śmieci, składowanie. Zrobił to bardzo mądrze i uzasadnił 

to tym, że mając własne przedsiębiorstwo może te stawki nawet co roku zmieniać  

i przedsiębiorstwo dało mu kalkulacje. Polecił przedsiębiorstwu wyliczyć według swoich 

zasad odrębną kalkulację i według tych zasad przyjęli wartości za wywóz śmieci. Dobrze by 

było się zastanowić, czy my nie powinniśmy tego zrobić, bo wyprzedzając o cały rok ustalenie 

ceny jest to trochę nie dla ludzi. Dziękuję”. 

Radna Ewa Gracz: 

 -„ Mieszkańcy mi zgłosili, że Miejskie Usługi Kurierskie dostarczały korespondencję odnośnie 

zmian śmieciowych cen i od razu dostawali awizo nr 2, żeby je odebrać w biurze na 

Żeromskiego. Brak pierwszego powiadomienia. Jeden z mieszkańców był w domu,  

a doręczyciel wrzucił do skrzynki awizo. 

Poprosiła o wyjaśnienie gdzie w Sprawozdaniu z działalności Targowisk miejskich znajduje się 

kwota, jaką zakład wpłaca do miasta.  

Radny Andrzej Lebida zwrócił się z prośbą do burmistrza o spowodowanie  wyznaczenia 

pasa chodnika wzdłuż ulicy Staromiejskiej oraz o wprowadzeniu progów zwalniających. 

Znak zakaz wjazdu „od góry” na tą ulicę powinien zawierać zapis „dotyczy mieszkańców”. 

Zwrócił uwagę że na ul. Żydowskiej przy nowo otwartym hotelu znajdują się kontenery na 

śmieci. Zaproponował aby zmienić ich usytuowanie bliżej straży miejskiej lub w innym 

miejscu. 

Pan Marcin Marzec – przytoczył treść rozporządzenia z którego wynika że śmietniki muszą 

być dostępne również dla osób niepełnosprawnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki: powiedział między innymi, że:  
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-„Szanowni Państwo, pierwsza uwaga skierowana do nas wszystkich, dotycząca informacji 

burmistrza, radni w tym punkcie zgłaszają swoje uwagi i interpelacje dlatego również 

informacja przewodniczącego powinna być na początku sesji”(…). 

Na ul. Wielowiejskiej rozebrano próg zwalniający nie wiadomo kto to zlecił, obok jest plac 

zabaw, samochody jeżdżą szybko, Mieszkańcy wnioskowali przeszło dwa lata o zrobienie 

tego progu. „Na szczęście próg spłycono, nie  rozebrano, a co jest najlepsze, ci mieszkańcy 

mówią, że oni mieli składać kolejne pismo o zrobienie następnego progu, zanim zdążyli 

złożyć to pismo już ten próg, który mieli, został w połowie rozebrany”.  

Mówca poprosił o przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich progów zwalniających pod 

kątem ich przydatności i parametrów. 

Następnie przedstawił problem poboczy na ulicy Zaleśnej. „Te pobocza zanim zostały 

naprawione, już praktycznie były zniszczone. (…) Myślę, że warto byłoby się zwrócić do kolei, 

która robiła tam oświetlenie, i z pewnością pozwoli zrobić pobocze tej drogi nawet na ich 

terenie, bo tak naprawdę nic na tym nie traci.” 

 

Radna Mariola Stępień  poprosiła o spowodowanie dokładnego wykaszania trawy na ulicy 

Lubelskiej”. 

Radny Marek Chruściel poprosił w imieniu mieszkańców bloków socjalnych o naprawienie 

wyjazdu przy włączeniu się do ruchu do ulicy Trześniowskiej.  

Radny Robert Kurosz poprosił o interwencję w sprawie zmiany terminu testu kompetencji 

językowych.  

 

Ad. 21 

Zamknięcie obrad. 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad. Podziękował  wszystkim za udział i zamknął  VII sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

    

 

    Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta 
 

 

 

Protokół sporządziła: 

Renata Tkacz  

Wydział Organizacyjny  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 
dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


