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Protokół Nr 52/6/2018 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Finansów 

w dniu 5 kwietnia 2018 roku 

RATUSZ 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Komisja Budżetu i Finansów  

Nieobecni: Andrzej Gleń, Sylwester Łatka, Janusz Czajka. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Sylwester Łatka. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum w Komisji Budżetu i Finansów i otworzyła 

posiedzenie wspólne komisji. 

Powitała przybyłych gości – przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. 

Ad. 2 

Przewodnicząca obrad poprosiła o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie możliwości realizacji inwestycji drogowych - budowa ronda oraz remont 

ulicy Mickiewicza. 

4. Wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Omówienie możliwości realizacji inwestycji drogowych - budowa ronda oraz remont ulicy 

Mickiewicza. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza – poinformował radnych  

o możliwości wykonania w tym roku remontu ulicy Mickiewicza oraz budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Armii Krajowej. Chociaż utrzymanie odpowiedniego stanu 

technicznego ul. Mickiewicza leży po stronie Powiatu, miastu zależy na tym aby ta ulica była 

wyremontowana i poprawiła wizerunek Sandomierza. „Z pewnością nikogo nie trzeba 

przekonywać o tym, że remont tej ulicy jest konieczny”.  

(Pani Mariola Stępień poinformowała, że w chwili obecnej quorum posiada również Komisja 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług)  

Pan Marcin Piwnik – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego – poinformował 

między innymi, że  Starostwo Powiatowe ma możliwość pozyskania środków na wykonanie 

tego zadania w wysokości 80% wartości inwestycji. Termin składania wniosków do 

Wojewody upływa 15 kwietnia br. Przewidziano że wartość obu inwestycji: budowa ronda  
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i remont nawierzchni ul. Mickiewicza, będzie wynosił 3,5 mln. zł. Poprosił radnych poparcie 

tej inicjatywy poprzez zadeklarowanie wsparcia finansowego ze strony miasta na budowę 

900 m ul. Mickiewicza w wysokości 200 000 zł tj. 10% wartości zadania – pozostałe 10% 

będzie finansował powiat, oraz wsparcia finansowego w wysokości 280 000 zł na budowę 

ronda – jest cały wkład własny do tego zadania. W sumie ze strony miasta byłaby to kwota 

480 000 zł.  

 

Burmistrz Miasta dodał, że miasto będzie składać wniosek o dofinansowanie budowy 

ulic: Cieśli i Maciejowskiego i ma możliwość pozyskać 60% wartości zadania. Jest zdania, że 

warto skorzystać z możliwości Starostwa, które może pozyskać 80% zadania.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że jest zdania, iż należy połączyć zadania i złożyć jeden 

wniosek na obie inwestycje. Zapytał, czy do wykonania tych zadań będzie wyłoniony jeden 

wykonawca? 

 

Pan Piotr Martyniak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu – 

powiedział między innymi, że „program do którego składamy wnioski wystartował pierwszy 

raz i jest on jednoroczny”. Rondo to jest budowa czegoś nowego; w przypadku ul. 

Mickiewicza jest to remont, nie da się remontować ronda, którego nie ma”. 

 

Radny Robert Kurosz wyraził zdanie, że miasta nie stać na budowę ronda. 

W dalszej dyskusji głos zabrali radni Piotr Majewski, Andrzej Lebida i Agnieszka Frańczak-

Szczepanek popierający koncepcję budowy ronda i ulicy Mickiewicza. 

 

Pan Krzysztof Szatan – Radny Powiatu Sandomierskiego – zaapelował do radnych 

miasta Sandomierza o poparcie propozycji przedstawionej przez powiat: „udział miasta  

i starostwa po połowie wysokości wkładu własnego”  

Radny Marcin Marzec zapytał o zakres prac wchodzących w remont ul. Mickiewicza? 

Pan Piotr Martyniak odpowiedział, że jest to frezowanie nawierzchni i położenie asfaltu oraz 

ułożenie krawężników. 

Radny zapytał, jakie mamy szanse na pozyskanie środków dla aż trzech inwestycji: rondo, ul. 

Mickiewicza oraz budowa ulic: Maciejowskiego, Cieśli? 

 

W dalszej dyskusji radny Miasta i Gminy Koprzywnica powiedział, że potrzeby gmin  

w zakresie budowy dróg są ogromne, ale radni wyrazili opinię, że należy skorzystać z tych 

pieniędzy dla dobra Sandomierza – widzimy taką potrzebę. 

 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że wspólne zadanie będzie kosztowało 3,5 mln. 

zł ale „jeśli okaże się że trzeba mieć więcej środków skąd te pieniądze weźmiemy?” 
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Burmistrz miasta Sandomierza zapewnił, że środki znajdą się w miarę potrzeb. 

„równie dobrze można powiedzieć: co będzie jak koszt budowy będzie mniejszy”. 

 

Pan Stanisław Masternak – Starosta Sandomierski – podkreślił, że należy skorzystać  

z tej szansy pozyskania środków, tym bardziej że słyszy się, iż środki będą przeznaczane 

głównie na drogi w miastach. 

 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę, że podział wkładu własnego powinien być 

podzielony równo pomiędzy miasto, a starostwo. Zapytał czy przewiduje się remont sieci 

wodno-kanalizacyjnej. 

 

Burmistrz odpowiedział że w przypadku ronda koszt „przepinek” jest przewidziany 

natomiast ul. Mickiewicza ma sieć w miarę nową i nie ma takiej konieczności. 

 

Skarbnik Powiatu Sandomierskiego wyjaśnił, że w przypadku ronda „większość prac 

to prace ziemne i należą one do zadań własnych gminy, starostwo nie może uczestniczyć  

w zadaniach należących do gmin, tak skonstruowane jest prawo”. 

 

Pan Stanisław Masternak powiedział, że bardzo ważne jest dla nas – składających 

wniosek – aby deklaracja Sandomierza o przystąpieniu do finansowania inwestycji zapadła 

przed 15.04 br. tj. terminem składania wniosku do wojewody. 

 

Radna Mariola Stępień zapytała Burmistrza, czy w tej sprawie wystarczy dzisiejsza 

decyzja komisji czy potrzebne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta? 

Burmistrz odpowiedział, że deklaracja złożona dzisiaj przez radnych daje obraz jak 

radni zagłosują też na sesji. 

 

Radny Marcin Marzec zapytał, czy w związku z tym należy zwołać sesję 

nadzwyczajną? 

Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji nadzwyczajnej  

w dniu 11 kwietnia br o godz. 10.00. zapowiedział, że stosowne dokumenty w tej sprawie 

złoży w biurze Rady Miasta w dniu jutrzejszym.  

Radny Andrzej Anwajler powtórzył, że w przypadku ronda miasto finansuje 20% 

wartości inwestycji w przypadku ulicy Mickiewicza 10% wartości inwestycji. 

 

Przewodnicząca obrad poprosiła o doprecyzowanie tej informacji. Powiedziała 

„Miasto jako wkład własny dołoży do budowy ul. Mickiewicza 200 000 zł a do budowy ronda 

280 000 zł. w sumie będzie to kwota 480 000 zł”  

Zapytała, kto z Państwa radnych jest za tym aby wygospodarować środki w budżecie w tej 

wysokości na powyższe zadania?” 

Poprosiła o głosowanie członków komisji Budżetu i Finansów. 
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Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Komisja Gospodarki komunalnej, Handlu i Usług 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

 

Ad. 4,5 

Pani Mariola Stępień podziękowała obecnym z udział w spotkaniu, stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie wspólne komisji. 

 

 

Mariola Stępień  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

Andrzej Anwajler   

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


