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Protokół Nr 24 

z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 23 września 2020 roku 

Zamek Kazimierzowski 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:30 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przywitał zaproszonych gości: Pana Marcina Marca 

Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Pawła Niedźwiedzia Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza, 

Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza, Pana Dominika Płazę Dyrektora Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu oraz młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta 

Sandomierza udział bierze 19 radnych.  

Radna nieobecna: Renata Kraska – radna usprawiedliwiona; 

Radny spóźniony: Andrzej Lebida – radny usprawiedliwiony. 

Następnie stwierdził quorum.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad, jak niżej                          

i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.  

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości 

Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu                

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

13. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

14. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu. Przywitał Pana Rafała 

Dybowskiego przewodniczącego Społecznej Rady Pożytku Publicznego i publicznie podziękował za 

dotychczasową współpracę. Następnie odczytał treść podziękowań i wraz z Przewodniczącym Rady 

Miasta Sandomierza wręczył pamiątkowy dyplom. 

 

Pan Rafał Dybowski podziękował za życzenia burmistrzowi i radzie miasta i wyraził gotowość do 

dalszej pracy na rzecz Sandomierza i jego mieszkańców.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że dotychczasowa kadencja rady 

pożytku publicznego dobiegła końca i trwa nabór do nowej rady nowej kadencji, w której rada miasta 

desygnuje swojego przedstawiciela. 

 



 
 

Strona 3 z 24 

 

Następnie Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie uwag do 

przedstawionego porządku obrad. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zaproponował wprowadzenie nowego punktu do 

porządku obrad tj. projektu uchwały „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020 – 2042” oraz nową wersję projektu uchwały „zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”. Burmistrz Miasta 

Sandomierza dodał, że projekty te były opiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. Następnie 

zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały „w sprawie pozbawienia kategorii 

dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania”. Projekt ten był opiniowany przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza zaproponował 

zdjęcie z porządku obrad 5 projektów uchwały:  

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

c) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. 

d) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady podsumował zmiany zaproponowane przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza do porządku obrad sesji. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie 

projektu uchwały „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2020 – 2042”. 

Wynik głosowania: 

„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 

2042”. 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały „w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez 

wyłączenie z użytkowania”. 

Wynik głosowania: 

„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały „w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania”. 

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku 

obrad 4 projektów uchwał z porządku obrad pod numerem 9, 10, 11, 12  

Wynik głosowania: 

„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził zdjęcie z porządku obrad 4 projektów uchwał 

tzw. „uchwał śmieciowych”. 

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały „w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym”. 

 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o uzasadnienie zdjęcia tego projektu z porządku obrad. 

 

Na XXIV sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Andrzej Lebida. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w składzie 20 radnych.  

 

Bernadetta Marek-Fołta Radca Prawny Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu 

powiedziała, że w momencie sprawdzania projektu uchwały pojawił się wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjny w Rzeszowie, który zakwestionował określanie puli środków na dodatki 
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motywacyjne dla nauczycieli w drodze uchwały. Zdaniem sądu tego typu zapisy są zapisami 

planistycznymi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie wymagają odrębnej uchwały.   

 

Więcej pytań nie było. Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie zdjęcie 

projektu uchwały z porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

„za” – 18; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały               

„w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r.                   

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym”. 

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady uporządkował projekt porządku obrad, jak 

niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości 

Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2020 – 2042. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu                

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie                

z użytkowania. 
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10. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

11. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad.  

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie całość porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

1 radny nie głosował. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości 

Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji w dniu dzisiejszym jest pozytywna. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna. Dodała, że wszystkie wymagane dokumenty ze strony Starostwa 

Powiatowego w Sandomierzu wpłynęły do Urzędu Miejskiego, w których czytamy, że powiat nie 

otrzymał w tym roku dotacji na remont drogi Różanej w związku z tym inwestycja ta będzie 

realizowana w przyszłym roku.  

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 
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„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

1 radny nie głosował. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/283/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

uchylająca Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania 

pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 

0+000 do km 0+492”. 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna.  

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła zaproponowane zmiany w budżecie 

gminy i tak:  

1. Zwiększenie dochodów w budżecie na kwotę 6.500,00 zł z tytułu porozumienia między 

Powiatem Sandomierskim a Gminą Sandomierz na realizację zadania pn.: „Montaż  

i demontaż oświetlenia na Hali Widowiskowo – Sportowej w Sandomierzu przy ulicy 

Patkowskiego 2a”. 

2. Zmniejszenie wydatków w budżecie na kwotę 270.000,00 zł z czego:  

a) 250.000,00 zł z tytułu nierealizowania przez Powiat Sandomierski inwestycji pn.: 

„Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 

0+000 do km 0+492” w związku z brakiem promesy od Wojewody Świętokrzyskiego. 

b) 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup materiałów w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji.  

3. Zwiększenie wydatków w budżecie na kwotę 276.500,00 zł z czego: 

a) 106.400,00 zł z tytułu rekompensaty dla PGKiM w związku z realizacją umowy na 

świadczenie przewozu osób w ramach transportu zbiorowego komunikacji miejskiej. 
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b) 50.000,00 zł z tytułu konieczności wykonania prac utrzymaniowych na ulicach gminnych 

takich jak remonty nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych, poboczy, naprawa ubytków                   

w chodnikach jak i dokończenie remontu ulicy Polnej.  

c) 30.000,00 zł z tytułu promocji gminy poprzez sport mającą miejsce w działaniach 

Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz, której drużyna awansowała do I ligi 

piłki ręcznej. 

d) 28.600,00 zł z tytułu naprawy powierzchni parkingowej przy ul. Mikołaja Trąby obok 

Spichlerza. 

e) 30.000,00 zł z tytułu zakupu urządzeń drukarni akcydensowej od osoby prywatnej, której 

elementy znajdują się w Miejskiej Bibliotece Publicznej a które w przyszłości mogą stać 

się cennymi eksponatami wystawienniczymi.  

f) 5.000,00 zł z tytułu renowacji nagrobka rodziny Kamockich na Cmentarzu Katedralnym                  

w Sandomierzu. 

g) 26.500,00 zł z tytułu usługi remontowej polegającej na naprawie i wymianie części 

orurowania do wymienników ciepła na pływali krytej.  

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że dobiega końca 

budowa kanalizacji i generalny remont na ulicy Polnej. PGKiM otrzymało na realizację tej inwestycji 

pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodał, że miasto 

jaki i PGKiM mogą liczyć na 30% umorzenie przyznanej pożyczki. Na koniec zaznaczył, że zgodnie                     

z podpisaną umową inwestor mógł jedynie odtworzyć istniejącą drogę. Z kolei krótki odcinek tej 

drogi od wąwozu wymagał zmiany nawierzchni na bitumiczną, stąd właśnie dodatkowe środki, które 

przeznaczone zostaną na dokończenie remontu ulicy Polnej.  

Radny Jacek Dybus zapytał, co by było w sytuacji, gdyby rada miasta nie podjęła poprzedniej 

uchwały? Skąd miasto znalazłoby środki na realizację wymienionych wcześniej zadań? 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że doświadczony radny wie, jak 

konstruowany jest budżet miasta. Propozycją samorządu jest, by w związku z rezygnacją z realizacji 

inwestycji przez powiat, jeśli chodzi o remont ul. Różanej, spożytkować powstałe środki na inne cele. 

Rekompensata dla PGKiM z tytułu świadczenia przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej jest 

obligatoryjna i taka praktyka jest już od wielu lat. Taka podpisana jest umowa z przedsiębiorstwem 

świadczącym tego typu usługę.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że organ wykonawczy gminy ma prawo do przedkładania 

radzie nowych propozycji budżetowych. Wyraził jednak zdanie, że zaoszczędzone środki powinny 

być gromadzone na lata następne w celu realizacji tych inwestycji, które uważamy za niezbędne. Jako 
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wątpliwy wydatek radny wskazał zakup sprzętu drukarskiego, gdyż jego zdaniem tworzenie 

kolejnego muzeum w aktualnej sytuacji budżetowej nie jest właściwe.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że gmina realizuje wieloletni program 

Rewitalizacji Miasta Sandomierza. Jedną z inwestycji w ramach tego programu jest remont Biblioteki 

Publicznej, w której musi znaleźć się funkcjonowanie zabytkowej drukarni udostępnianej 

mieszkańcom jak i turystom. Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że gmina dołoży wszelkich starań, 

aby funkcjonowanie drukarni nie przynosiło kosztów, które będą obciążać budżet miasta. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń zamknął dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 12; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 5; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/284/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że radni mają przed sobą nową wersję 

projektu uchwały i że była ona opiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna. Komisja prowadziła prace nad nową wersją projektu uchwały. 

 

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje co do przyczyn zmiany uchwały, którą rada miasta 

przyjęła na ostatnim posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 roku.  
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Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że uchwała ta była podejmowana 

na poprzedniej sesji rady miasta. W przedstawionym projekcie uchwały zmieniającej dotychczasową 

uchwałę wartość obligacji pozostaje bez zmian i wynosi 3.500.000,00 zł. Zasadnicza zmiana polega 

na zmianie wartości nominalnej pojedynczej obligacji serii A20 z kwoty 1.000,00 zł na kwotę 

1.500,00 zł, a także na zmianie liczby wyemitowanych obligacji z 3.500 na 3.000.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń zamknął dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/285/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r.                

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                            

i wykupu. 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2020 – 2042. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 3; 



 
 

Strona 11 z 24 

 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/286/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2042. 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że z uwagi na obecność młodzieży z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu odczytał uzasadnienie do projektu uchwały jak niżej: 

„Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu złożył wnioski z prośbą                  

o dofinansowanie prac konserwatorskich trzech nagrobków znajdujących się na Cmentarzu 

Katedralnym w Sandomierzu. Zabytkowe obiekty wymagają konserwacji. Aby było możliwe udzielenie 

wsparcia finansowego na realizację prac konieczne jest podjęcie stosownej uchwały”. 

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek podziękowała Burmistrzowi Miasta Sandomierza i Pani 

Skarbnik za udzielenie dotacji na rzecz Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego             

w Sandomierzu. W tym roku dzięki tej dotacji zostanie odnowiony grób rodziny Kamockich, gdzie 

potomek tej rodziny jest Honorowym Obywatelem Miasta Sandomierza. Na koniec radna dodała, że 

na Cmentarzu Katedralnym pochowanych jest wielu znanych i cenionych sandomierzan. Warto więc 

odnawiać ich nagrobki, gdyż jest to częścią Naszego wspólnego dziedzictwa historycznego                               

i kulturowego. Na koniec zaapelowała o podjęcie projektu uchwały przez radę. 

 

A.U.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział, że remontowany powinien być również cmentarz przy 

Parafii Św. Pawła, gdyż tam jest też wiele zabytkowych nagrobków. Dodał, że co roku organizuje się 
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zbiórkę pieniędzy na rzecz Cmentarza Katedralnego i dodatkowo jeszcze udziela się dotacji z budżetu 

miasta. 

 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że cieszy się, że ktoś jeszcze upomina się o cmentarz parafialny 

przy Kościele Św. Pawła. Dodał, że jako radny co roku składa wnioski do budżetu o remont 

zabytkowych nagrobków. Na koniec dodał, że cmentarz ten jest tylko o 10 lat młodszy od Cmentarza 

Katedralnego. Zaapelował o coroczne przeznaczanie przez władze miasta niewielkich środków na 

remont zabytkowych figur.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że Społeczny Komitet nie może wydatkować 

przyznanej dotacji ani środków pozyskanych z kwesty na remont lub budowę alejek cmentarnych. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/287/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 

Katedralnego w Sandomierzu. 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu                              

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna z autopoprawką Burmistrza Miasta Sandomierza  

w treści uzasadnienia do projektu uchwały, w którym dodaje się wyraz „bezpłatnego” korzystania                               

z komunikacji miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi odwiedzających Miasto Sandomierz.  
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odczytał treść uzasadnienia projektu uchwały po 

autopoprawce, jak niżej: 

„Obowiązujące zapisy w uchwale Nr XII/98/2015 Rady Miasta Sandomierza nr XII/98/2015 z dnia 24 

czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji 

miejskiej spowodowały brak możliwości bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej dla 

Honorowych Dawców Krwi odwiedzających miasto Sandomierz. W związku z powyższym niniejsza 

uchwała porządkuje zmiany, które obowiązują w większości miast w naszym kraju oraz zasady 

korzystania z usług przewozów pasażerskich na terenie miasta Sandomierza”. 

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 

komisji jest pozytywna. Dodała, że komisja rekomenduje wprowadzenie dwóch zmian do treści 

projektu uchwały a mianowicie:  

1. Dotychczasowe brzmienie w projekcie uchwały: „Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co 

najmniej 15 litów krwi (kobiety) oraz 18 litrów krwi (mężczyźni)”. Po zmianie winno być: 

„Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 10 litów krwi (kobiety) oraz 12 litrów krwi 

(mężczyźni)”. 

2. Dotychczasowe brzmienie w projekcie uchwały: „Legitymacja Zasłużony Dawca Krwi                      

I stopnia wraz z dokumentem tożsamości”. Po zmianie winno być: „Legitymacja Zasłużony 

Dawca Krwi I lub II stopnia wraz z dokumentem tożsamości”. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że można potraktować proponowane 

zmiany przez Komisję Budżetu i Finansów jako autopoprawki wnioskodawcy projektu uchwały.    

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń do dyskusji poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/288/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 

komunikacji miejskiej. 
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Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie                               

z użytkowania. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji w dniu dzisiejszym jest pozytywna. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że wyróżniamy  

w ramach dróg publicznych drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz istnieją jeszcze 

tzw. „drogi wewnętrzne”. Podjęcie niniejszej uchwały oznacza, że drogi w niej określone tj. ul. 

Opatowska, Szpitalna i Rynek stracą statut dróg gminnych i staną się drogami wewnętrznymi. Dodał, 

że użytkownicy ruchu drogowego mogą swobodnie po takich drogach się przemieszczać. Uchwała 

wprowadzi zmiany w zakresie wynajmowania na cele niezwiązane z użytkowaniem drogi - pasa 

drogowego. W celu wynajmu tego pasa trzeba będzie uzyskać zgodę Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Wówczas Burmistrz będzie decydował o tym, co na takiej drodze może się znajdować. Ponadto 

miasto za wynajem nie będzie związane stawkami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych  

i lokalnej uchwały Rady Miasta Sandomierza. Na koniec zaznaczył, że na terenie tych dróg gmina 

będzie mogła pobierać opłaty za parkowanie pojazdów w weekendy.    

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku zgłoszeń do dyskusji poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXIV/289/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania. 

 

 

 



 
 

Strona 15 z 24 

 

Ad. 10 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół z XXIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza był do wglądu w Biurze Rady Miasta Urzędu Miejskiego. Dodał, że do chwili obecnej 

nikt z radnych nie złożył zastrzeżeń co do jego treści. 

W związku z tym poddał po głosowanie przyjęcie protokołu. 

Wynik głosowania: 

„za” – 19; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

1 radny nie głosował. 

 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła 

protokół z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 11 

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in., że: 

1. OPS w Sandomierzu przyjmuje na bieżąco wnioski o świadczenia społeczne. Na dzień 11 

września OPS przyjął: 83 wnioski o świadczenie wychowawcze „500+”, 1577 wniosków do 

programu „Dobry Start”, 290 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami 

na okres 2020-2021, 103 wnioski ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, 27 

wniosków dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na dzień 11 września br wypłacono 

świadczenia z programu „Dobry Start” na kwotę 585.000,00 zł. 

2. Zawarto dwie umowy na sprzedaż dwóch działek przy ul. Piaski oraz dwie umowy na 

sprzedaż trzech działek przy ul. Krukowskiej. Ogłoszono cztery przetargi ustne  

nieograniczone na sprzedaż czterech działek przy ul. Krukowskiej. 

3. Zawarto umowę z wykonawcą na organizowanie przewozu dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega. 

4. Przygotowano wniosek do Sądu Rejonowego w celu założenia księgi wieczystej dla 

nieruchomości przy ul. Zamkowej 2 nabytej w drodze zasiedzenia.  

5. 28 sierpnia 2020 roku odbyła się wystawa pokonkursowa Fashion Street. 

6. 30 sierpnia 2020 roku odbyło się powiatowe i diecezjalne święto plonów na Rynku Starego 

Miasta. 



 
 

Strona 16 z 24 

 

7. 31 sierpnia 2020 roku odbyły się uroczystości związane z 40 rocznicą powstania 

Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

8. Od 1 września 2020 roku OPS w Sandomierzu rozpoczął przyjmowanie wniosków na 

stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

9. 3 września 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wydział Projektów  

i Funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej                             

w Sandomierzu pomoc rzeczową w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej (445 

opakowań po 100 szt. rękawiczek jednorazowych, 24 opakowania po 500 szt. masek 

ochronnych chirurgicznych oraz 150 opakowań jednolitrowych płynu dezynfekcyjnego).   

10.  4 września 2020 roku została wysłana informacja o wyborze oferty do wykonawcy na 

realizację zadania Rewitalizacja Parku Miejskiego etap II. 

11. Gmina Sandomierz przystąpiła do otwarcia ofert w ramach grupy zakupowej na dostawę 

paliwa gazowego jak i na zakup energii elektrycznej. Trwa sprawdzanie ofert.  

12. 1 września 2020 roku odbyły się w wojskowej części Cmentarza Katedralnego uroczystości                

z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

13. 3 września 2020 roku na stacji kolejowej Sandomierz upamiętniono 81 rocznicę nalotu 

bombowego. 

14. 5 września 2020 roku odbyła się ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo w ramach 

Narodowego Czytania. W tym roku była to Balladyna Juliusza Słowackiego. Akcja odbyła się 

na tarasie Restauracji „Widnokrąg”.   

15. 6 września 2020 roku odbyły się uroczystości patriotyczne w Górach Borowskich                               

w Województwie Łódzkim. 

16. W dniach 12 – 13 września 2020 roku w ramach akcji Solidarni z Białorusinami, którzy 

walczą o wolność i demokrację sandomierskie budynki użyteczności publicznej zostały 

podświetlone w kolorach flagi niepodległej Białorusi.  

17. W dniach 11 – 13 września 2020 roku na Rynku Starego Miasta odbył się Festiwal 

Czekolady. 

18. 17 września 2020 roku w wojskowej części Cmentarza Katedralnego odbyły się uroczystości 

upamiętniające 81 rocznicę najazdu ZSRR na Polskę.  

19. 20 września 2020 roku na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego rozstrzygnięto 18 edycję 

konkursu „Nasze sandomierskie kulinaria”. Nagrodę w postaci srebrnej chochli ufundowanej 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza otrzymała Gmina Koprzywnica.  

20. We wrześniu prace zakończył Zespół Stały ds. Przeglądu Wykazu Linii Autobusowych na 

których PGKiM świadczy usługi przewozu mieszkańców.  

21. Przygotowano dokumentację na budowę altany śmietnikowej przy ul. Żydowskiej wraz                        

z przebudową skweru. 
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22. Przygotowano dokumentację w ramach prac komisji ds. szacowania skutków klęsk 

żywiołowych w rolnictwie związanych z majowymi przymrozkami.  

23. Od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku trwa Powszechny Spis Rolny 2020. 

24. Zlecono konserwację rowu biegnącego wzdłuż ulicy Partyzantów w Sandomierzu. 

25. Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie na nadbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. 

Koseły. Kwota dofinansowania wynosi 876.000,00 zł, co stanowi 30% kosztów inwestycji 

szacowanej na kwotę 2.700.000,00 zł.  

26. PGKiM otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.700.000,00 zł na przebudowę PSZOK–u.  

27. W ramach czwórporozumienia miast składamy fiszkę na zorganizowanie połączeń 

elektrycznymi autobusami. Linia autobusowa byłaby między Sandomierzem – Tarnobrzegiem 

a Stalowa Wolą. Dofinansowanie tego projektu wynosi 100%. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informacje w sprawie zasiedzenia nieruchomości przy ul. 

Zamkowej 2 przez gminę oraz o bliższe informacje na temat inwestycji polegającej na nadbudowie 

Stadionu Sportowego w Sandomierzu. Ponadto radny poprosił o zaangażowanie władz miasta dot. 

rewitalizacji stacji kolejowej w Sandomierzu. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wielokrotnie rozmawiał z radnym 

Andrzejem Bolewskim na temat stacji kolejowej. Jako Burmistrz będzie miał w najbliższym czasie 

spotkanie z Zarządem Głównym PKP w Polsce. Dodał, że nad tą sprawą należy zachować spokój, 

rozwagę a przede wszystkim wykazać się niezwykłą cierpliwością. Gmina Sandomierz ma wielką 

konkurencję, gdyż infrastruktura kolejowa w wielu miastach Polski jest w fatalnym stanie.  

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że po wielu latach starań 

Miasto Sandomierz odzyskało nieruchomość przy ul. Zamkowej 2 i jest to sukces. W związku z tym 

Miasto Sandomierz występuje z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla tej nieruchomości. 

Następnie Zastępca Burmistrza omówił inwestycje, które współfinansowane są ze środków 

zewnętrznych.  

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że istotną kwestią jest remont stacji 

kolejowej, ale miasto powinno rozważyć ustawienie toalety miejskiej na dworcu. Identyczna sytuacja 

jest na terenie dworca autobusowego. Ponadto radna stwierdziła, że Gmina Sandomierz powinna 

podjąć rozmowy z Gminą Gorzyce lub z prywatnymi przewoźnikami i uruchomić linie autobusowe na 

trasie Sandomierz – Gorzyce, gdyż wiele osób dojeżdża do pracy. Na koniec radna zaapelowała  

o wydłużenie okresu oświetlenia ulic ze względu na zbliżającą się jesień i związane z tym krótsze dni.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że czas oświetlenia ulicznego będzie 

wydłużony. Ponadto powtórzył, że gmina w ramach czwórporozumienia stara się o dofinansowanie 
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do projektu komunikacji miejskiej o charakterze ekologicznej między Sandomierzem – 

Tarnobrzegiem – Stalową Wolą. Następnie burmistrz powiedział, że Gmina Dwikozy jest 

zainteresowana podpisaniem porozumienia dot. wydłużenia linii autobusowej na teren Gór 

Pieprzowych. Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że dworzec autobusowy jest na 

terenie prywatnym i został wybudowany za prywatne pieniądze. Aktualnie operator dworca 

autobusowego wypowiedział umowę i trwają w tej sprawie intensywne rozmowy.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że istotnym problemem jest brak połączeń kolejowych                                

i autobusowych ze stolicą województwa, czyli Kielcami. Sandomierz jako miasto nie istnieje na 

mapie komunikacji autobusowej. Na koniec dodał, że brak połączeń komunikacyjnych wstrzymuje 

rozwój gospodarczy miasta. 

 

Radny Krzysztof Szatan zwrócił uwagę, że grupy zakupowe na dostawy energii nie zawsze są 

korzystne, gdyż kontraktowanie na długi okres czasu może przynieść wymierne szkody. Dodał, że 

sandomierski PEC nie powinien uczestniczyć w grupie zakupowej.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Sandomierzu nie bierze udziału w grupie zakupowej. W ciągu dwóch ostatnich lat PEC 

uczestniczył w takiej grupie i było to rozwiązanie niekorzystne.  

 

Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza zaapelowała o zorganizowanie konferencji dot. budowy 

drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko. Ponadto powiedziała, że władze miasta jak  

i radni powinni określić się czy są zwolennikami budowy tej drogi czy nie.  

 

Mieszkaniec Sandomierza wyraził obawy, co do komunikacji między Sandomierzem                                     

a Tarnobrzegiem w stronę Jeziora Tarnobrzeskiego. Takie ułatwienie połączenia może spowodować, 

że Sandomierz straci turystów. Następnie mieszkaniec dodał, że na sesję Rady Miasta Sandomierza 

powinni być zapraszani przedstawiciele powiatu, województwa, ale również poseł ziemi 

sandomierskiej. Na koniec dodał, że tylko wspólne działania mogą przynieść rozwój Miastu 

Sandomierz.  

 

Radny Janusz Poński poprosił o informacje na temat nadbudowy boiska Orlik na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.     

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w tej sprawie prowadzi rozmowy                   

z przedstawicielami Ministerstwa Sportu. Miasto Sandomierz ma bardzo istotny argument, gdyż ze 
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Szkoły Podstawowej Nr 1 wychowało się aż 3 olimpijczyków. Zaznaczył, że gotowy jest projekt w tej 

sprawie i dokumentacja.  

 

Ad. 12 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych                         

w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady 

Miasta Sandomierza wpłynęły następujące pisma: 

 

1. „Radny Andrzej Bolewski złożył pismo w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy Zgody 

Sandomierskiej w postaci tablicy okolicznościowej na elewacji frontowej Kamienicy 

Oleśnickich. 

2. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił się do Burmistrza Miasta Sandomierza                       

o interwencje w sprawie sytuacji lokalu zlokalizowanego przy Rynek 3. 

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał skargę na uchwałę Nr XIX/241/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego. Stosowna odpowiedź w tej sprawie została przesłana w dniu 

18 września 2020 roku. 

4. Wojewoda Świętokrzyski przekazał według właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Uchwałę Nr XXIII/279/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 

roku w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 

5. Pismo mieszkańców Sandomierza w sprawie podjęcia działań mających na celu zapobieganiu 

zalewaniu nieruchomości położnych przy ul. Kruczej i Zacisze. 

6. Prezydium Rady Miasta Sandomierza przesłało do dr hab. n. med. Piotra Sobolewskiego 

gratulacje z okazji objęcia stanowiska Dziekana Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                                

w Kielcach Filia w Sandomierzu. 

7. Mieszkaniec Sandomierz Pan S.G. składa podziękowania radnym Miasta Sandomierza za 

podjęcie uchwały w sprawie zerowej stawki za parkowanie pojazdów na terenie Sandomierza 

dla weteranów misji zagranicznych.  

8. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało informacje o udzieleniu dotacji 

powiatowi sandomierskiemu w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania pn. „Collegium 

Gostomianum w Sandomierzu XVII w. remont elewacji, attyki, obróbki blacharskie”.  

9. Wojewoda Świętokrzyski przesłał pismo w sprawie analizy oświadczeń majątkowych 

Burmistrza Sandomierza i Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.      
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10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał doręczenie prawomocnego 

orzeczenia sądu w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza. 

11. Studio Fotografii Artystycznej „Foto – Venus” złożyło pismo w sprawie wystawy zdjęć 

artystycznych na korytarzu Kamienicy przy ul. Opatowskiej 15. 

12. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy złożył pismo w ramach akcji: „Sadza płonie. Czad 

zabija. Żyj!”. Materiały w tej sprawie zostały przesłane drogą elektroniczną wszystkim 

radnym. 

13. Stowarzyszenie Proximus Inicjatywa dla Sandomierza złożyło wniosek o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Wacławowi Brzozowskiemu. 

14. Mieszkaniec Sandomierza złożył wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Sandomierza na terenie osiedla „Okrzei”. 

15. Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli wniosek do PGKiM w Sandomierzu w sprawie 

sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpowiedź w tej sprawie była 

przedmiotem analizy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług”. 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił zestawienie interpelacji i zapytania 

radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:  

 

1. „W dniu 12 sierpnia 2020 roku radni Mariusz Prezgot, Marek Strugała oraz Marcin Świerkula 

złożyli interpelację w sprawie budowy altany śmietnikowej na ul. Żydowskiej. Odpowiedź               

w tej sprawie została udzielona.  

2. W dniu 25 sierpnia 2020 roku radny Marek Strugała złożył interpelację w sprawie odbudowy 

progów zwalniających na ul. Błonie i Podmiejskiej. Odpowiedź nie została udzielona. 

3. W dniu 26 sierpnia 2020 roku radny Mariusz Pregota złożył interpelację w sprawie usunięcia 

martwego drzewa. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona. 

4. W dniu 28 sierpnia 2020 roku radni Kazimiera Bednarska i Tomasz Malinowski złożyli 

interpelację w sprawie odbioru przez PGKiM odpadów komunalnych typu „gabaryty”. 

Odpowiedź w tej sprawie została udzielona. 

5. W dniu 3 września 2020 roku radni Mariusz Prezgot, Marek Strugała oraz Marcin Świerkula 

złożyli interpelację w sprawie uciążliwego funkcjonowania obiektów turystycznych 

zlokalizowanych przy Rynek 3, 3a, 4 i 6. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona. 

6. W dniu 7 września 2020 roku radni Piotr Chojnacki i Andrzej Bolewski złożyli interpelację               

w sprawie realizacji robót związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym na odcinku 

ulic Zarzekowice, Portowa i Mostowa. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona. 

7. W dniu 8 września 2020 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie odnowienia 

nawierzchni asfaltowej na ul. Zygmunta Schinzla. Odpowiedź w tej prawie została udzielona. 
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8. W dniu 9 września 2020 roku radna Kazimiera Bednarska złożył interpelację w sprawie 

budowy drogi ul. Jaśminowej oraz instalacje oświetlenia ulicznego. Odpowiedź w tej sprawie 

została udzielona. 

9. W dniu 10 września 2020 roku radny Andrzej Bolewski złożył interpelację w sprawie 

podjęcia zdecydowanych działań w sprawie rewitalizacji stacji kolejowej „Sandomierz” wraz                             

z odtworzeniem połączeń pasażerskich. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze 

udzielona. 

10. W dniu 27 sierpnia 2020 roku radna Ewa Gracz złożyła zapytanie w sprawie nasadzeń 

roślinności przy kozich schodkach oraz wokół Szalet Miejskich na ul. Podwale Górne. 

Ponadto zapytanie dotyczyło funkcjonowania Straży Miejskiej w weekendy. Odpowiedź 

została udzielona”. 

Ponadto Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał o zaproszeniu Placówki Wsparcia 

Dziennego „Przystanek Błonie” na wspólną akcję Sprzątania Gór Pieprzowych. Akcja odbędzie się                

w dniu 25 września 2020 roku o godz. 14:30. Równocześnie przewodniczący rady podziękował 

radnym za wzięcie udziału w uroczystościach patriotycznych, które były organizowane w ostatnim 

okresie.  

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie wniosków przez Państwa 

radnych.   

 

Radny Andrzej Lebida wnioskuje o: 

1. interwencje u zarządcy drogi celem likwidacji ekranów dźwiękoszczelnych zlokalizowanych 

przy wjeździe na mosty na rzece Wiśle celem odsłonięcia widoku na panoramę Miasta 

Sandomierza. 

2. umieszczenie znaku drogowego z ograniczeniem prędkości na skrzyżowaniu ul. Piszczele                 

i Staromiejskiej. 

3. poprawienie studzienek na ul. Staromiejskiej na wysokości od Kościoła Św. Pawła do 

skrzyżowania z ul. Rokitek. 

 

Radny Wojciech Czerwiec wnioskuje o: 

1. zwrócenie szczególnej uwagi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na sposób parkowania 

pojazdów przez kierowców w okolicach ul. Staromiejskiej i terenu Starego Miasta. 

 

Radny Marcin Śwerkula wnioskuje o: 

1. wykonanie remontu w tym nowego dachu budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ul. Portowej, w której znajduje się siłowania rekreacyjna.  
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Radny Andrzej Bolewski wnioskuje o: 

1. zorganizowanie spotkania przedstawicieli samorządu z Państwowym Przedsiębiorstwem 

Wodnym „Wody Polskie” celem omówienia ewentualnych zmian w realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych.  

2. powołanie zespołu, który dokona weryfikacji cen ciepła zaproponowanych przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu i zaakceptowanych przez Urząd 

Regulacji Energetyki.  Ponadto radny wnioskuje o podjęcie dalszych kroków wobec PEC–u 

ze względu na wnioski płynące z wykonanego audytu. 

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wnioskuje o: 

1. budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Koseły, Armii Krajowej, Kazimierza Wielkiego  

i Rokitek. 

2. umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wchodzenia na skarpy Starego Miasta                       

w okolicach murów miejskich oraz na skarpy na terenie Wąwozu Św. Królowej Jadwigi. 

3. zmianę harmonogramu sprzątania miasta w taki sposób, by teren Placu 3 Maja był częściej 

sprzątany.  

4. opróżnienie śmietnika zlokalizowanego przy ul. Koseły 6. 

5. dokonanie napraw chodnika na ul. Armii Krajowej na wysokości Przedszkola 

Samorządowego Nr 6 i wyjazdu z Galerii Królewskiej. 

6. więcej patroli policji i Straży Miejskiej na terenie miasta z uwagi na nadmierną prędkość 

pojazdów. 

Radny Robert Kurosz wnioskuje o: 

1. wprowadzenie zakazu postoju na płycie Rynku meleksów i zezwolenie na ich parkowanie na 

parkingu zlokalizowanym na ul. Zawichojskiej. 

2. informację co do przyszłości wyremontowanych pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego 

przy ul. Koseły m.in.: czy pomieszczenia te zostaną wynajęte firmie prywatnej czy 

administratorem będzie nadal MOSiR. 

3. informację o przeznaczeniu budynku MOSiR przy ul. Portowej, w którym znajduje się 

siłownia rekreacyjna tj. czy budynek będzie remontowany czy wyłączony z użytkowania.  

4. informację w sprawie gotowości szkół na ewentualną „pracę zdalną” związaną z trwającą 

pandemią COVID – 19, jeśli tak to jakie systemy zostały w tym celu przygotowane.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że przed samorządem wielkie 

wyzwanie związane z określeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Pierwotne wersje projektów uchwał zakłady naliczanie wysokości opłat od ilości zużycia wody. Ta 

propozycja nie spotkała się z przychylnością członków rady. W związku z tym samorząd przedstawił 
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metodę naliczania opłat od mieszkańca. Również ta metoda nie spotkała się z przychylnością rady. 

Dodał, że samorząd i radni muszą w tej sprawie dojść do porozumienia. Nowy system zgodnie  

z ustawą musi być szczelny i samofinansujący się. Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że 

po poprzedniej kadencji samorządu jest wiele spraw, problemów które udało się już rozwiązać m.in. 

altanę śmietnikową na ul. Żydowskiej czy ucywilizowanie poruszania się meleksów po terenie 

Starego Miasta.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że istotne jest funkcjonowanie miejskich spółek w kontekście 

życia mieszkańców. Ocenił, że dobrym posunięciem Burmistrza Miasta Sandomierza było zlecenie 

audytu energetycznego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Dodał, że miasto powinno 

skontrolować proces określania cen: śmieci, wody, ścieków, centralnego ogrzewania. To są koszty 

życia mieszkańców, a wszystkie te usługi są dostarczane przez spółki, których właścicielem jest 

Miasto Sandomierz.     

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że radny Andrzej Bolewski jest 

wieloletnim radnym i wie, że cena za centralne ogrzewanie jest wyliczana na podstawie wyników 

finansowych spółki, które to propozycje są bądź nie akceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki. 

W związku z tym samorząd i spółka prowadzą takie działania i szukają oszczędności, aby cena za 

ciepło nie była zbyt dotkliwa dla mieszkańców. Burmistrz dodał, że można spodziewać się obniżek 

cen ciepła w wysokości od 3% do 5%.  

  

Radny Jerzy Żyła wnioskuje o: 

1. posprzątanie wąwozu zlokalizowanego przy ul. Okrzei m.in.: przycięcie drzewostanu, 

wykoszenie trawy. 

 

Radny Marek Strugała powiedział, czy nieracjonalnym byłoby utrzymanie cen ciepła na 

dotychczasowym poziomie, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na remont i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury ciepłowniczej. Dodał, że bez tych inwestycji ceny ciepła będą z roku na rok coraz 

wyższe.   

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w najbliższym czasie będzie posiedzenie 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług poświęcone sytuacji w Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej, na której radni będą mogli zadawać pytania prezesowi spółki.  

 

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że samorząd nie wykorzystuje potencjału tego 

miasta. Dodała, że takim przykładem jest Kamienica Oleśnickich, w której mieszkanka proponuje 

utworzenie Sandomierskiego Domu Kultury, gdzie będzie można na żywo prowadzić koncerty. 
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Ponadto dodała, że na terenie tzw. Gęsiej Wólki, ze środków zewnętrznych, można utworzyć sztuczny 

zalew z pełną infrastrukturą.   

 

Ad. 13 

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął XXIV sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 

Wojciech Czerwiec 

 

 

 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

Biuro Rady Miasta 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 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.  

 

 

 


