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Protokół Nr 11/9/2011 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta 

Sandomierza 
zorganizowanego z udziałem przedstawicieli Rady Miasta Tarnobrzega i Rady Powiatu 
Sandomierskiego w celu omówienia problemów przeciwpowodziowych 

Sandomierz, dn. 17 sierpnia 2011 roku 
    

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak - Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w  załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Zbigniew Rusak powitał wszystkich obecnych i przedstawił projekt porządku 
obrad: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Tematy do rozpatrzenia: 

• Opracowanie planów studium odwodnienia melioracji terenów zalewowych 
Sandomierz – Tarnobrzeg (budowa kanału biegnącego od strony starorzecza 
Wielowsi do rzeki Wisły jako alternatywa dla kanału „Atramentówka”). 

• Przywrócenie do należytego stanu technicznego rowów melioracyjnych  
i  urządzeń wodnych dotyczących terenów zalewowych Sandomierz- 
Tarnobrzeg. 

• Zarządzanie gospodarką wodną i urządzeniami melioracyjnymi a granice 
administracyjne województw. 

• Przywrócenie do należytego stanu  tzw. międzywala wzdłuż koryta rzeki m.in. 
(wycięcie kępy drzew i krzewów, usunięcie korzeni). 

• Prowadzenie niezbędnych prac melioracyjnych,  w tym pogłębienie koryta  
rzeki. 

• Budowa zbiorników retencyjnych - powrót do realizacji programu retencji 
Wisły. 

• Zbilansowanie zysków i strat – weryfikacja programu  Natura 2000.  
      3.   Wnioski Komisji. 
      4.   Sprawy różne. 
      5.    Zamknięcie obrad. 
    
Nie wniesiono uwag do przedstawionego porządku obrad. 
    
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
W dyskusji brali udział między innymi:W dyskusji brali udział między innymi:W dyskusji brali udział między innymi:W dyskusji brali udział między innymi:    
    PanPanPanPan Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Bolewski Bolewski Bolewski Bolewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza 
 Mówca obszernie wyjaśnił, że obecny system odwodnienia międzywala nie jest 
w stanie przyjąć większych ilości wód opadowych, co uwydatnił ulewny deszcz w dn. 
26 lipca br. Ciek wodny „Atramentówka” jest kanałem odprowadzającym wodę  
z odległych terenów nie tylko os. Vitrum czy ul. Bosmańskiej ale także Wielowsi  
i Tarnobrzega. Stanowi on kluczowy element systemu odwadniającego, dlatego jego 
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remont oraz urządzeń towarzyszących powinien być  potraktowany jako priorytet  
w zabezpieczeniu prawobrzeżnego Sandomierza. 
 Pan Jerzy BorowskiPan Jerzy BorowskiPan Jerzy BorowskiPan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza podkreślił w swoim wystąpieniu 
między innymi że: 
 - zmieniające się warunki klimatyczne i ekstremalne zjawiska meteorologiczne 
wymuszają weryfikację dotychczas funkcjonującej sieci odwodnienia terenu 
prawobrzeżnego Sandomierza, 
 - problemem Sandomierza jest napór wód od strony Tarnobrzega, które należy  
„ujarzmić” i skierować do rz. Trześniówki i Wisły odpowiednią siecią kanałów, 
 - budowa i pogłębienie kanałów melioracyjnych  na terenie zalewowym jest 
powiązane z wkraczaniem na grunty prywatne, co może utrudniać podjęcie prac. 
     Pan Janusz KropornickiPan Janusz KropornickiPan Janusz KropornickiPan Janusz Kropornicki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega 
wyraził wolę współpracy samorządu tarnobrzeskiego w działaniach zmierzających do 
całościowego opracowania programu odwodnienia terenów zalewowych. 
    Pan Wojciech DzieciuchPan Wojciech DzieciuchPan Wojciech DzieciuchPan Wojciech Dzieciuch    ––––    Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego nadmienił, 
że zbiornik retencyjny „Atramentówka” zminimalizowałby skutki ostatniej nawałnicy 
gdyby był odpowiednio utrzymany przez właścicieli. 
    Pan Tomasz DudPan Tomasz DudPan Tomasz DudPan Tomasz Dudkowskikowskikowskikowski    ––––    przedstawiciel    ŚZMiUW w Kielcach wskazał na 
konieczność kompleksowego podejścia do tematu odwodnienia. Zgodnie z ustawą 
prawo wodne, do marszałka województwa należy ochrona gruntów rolnych i użytków 
zielonych, nie zaś terenów zurbanizowanych. Należy odróżniać meliorację użytków 
rolnych od ochrony przeciwpowodziowej. Mówca przyznał, że zbiornik 
„Atramentówka” należący do ŚZNiUW w Kielcach może w obecnej sytuacji okazać się 
za mały, aby spełniać należycie swoje przeznaczenie. Wykonanie specjalistycznych  
badań pozwoliłoby ocenić czy celowa jest jego przebudowa. 
    Pan Stefan SatoraPan Stefan SatoraPan Stefan SatoraPan Stefan Satora – przedstawiciel ŚZMiUW w Kielcach podkreślił 
konieczność wskazania podmiotu, który dysponuje odpowiednimi służbami  oraz 
środkami pozwalającymi na opracowanie dokumentacji i budowę sieci odwadniającej 
tereny zabudowane. 
    Pan Marceli CzerwińskiPan Marceli CzerwińskiPan Marceli CzerwińskiPan Marceli Czerwiński – Radny Miasta Sandomierza podał przykłady miast 
które  zabezpieczają swoje tereny budując odpowiednie kanały służące jednocześnie 
jako zbiorniki retencyjne. Takie rozwiązanie potrzebne jest także  
w Sandomierzu.     
    Pan Janusz SochackiPan Janusz SochackiPan Janusz SochackiPan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił 
uwagę, że podstawową sprawą jest ustalenie adresata postulatów związanych  
z zabezpieczeniem miasta przed kolejną powodzią. Jako radni mamy prawo żądać od 
władz samorządowych i rządu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej. Słuszne 
jest, aby radni w imieniu mieszkańców wystosowali wezwanie do marszałków  
i wojewodów świętokrzyskiego i podkarpackiego do zajęcia się ta sprawą. 
    Pan Jacek DybusPan Jacek DybusPan Jacek DybusPan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza zaproponował, aby powołać 
zespół roboczy złożony z przedstawicieli wszystkich organizacji obecnych na 
dzisiejszym posiedzeniu. Zespól ten opracuje postulaty i wnioski, które przedstawi 
odpowiednim władzom.  
    Pan Wojciech DzieciuchPan Wojciech DzieciuchPan Wojciech DzieciuchPan Wojciech Dzieciuch - podkreślił, że ustawa prawo wodne, nie precyzuje 
jasno wielu aspektów związanych z finansowaniem inwestycji odwadniających, jak 
również odpowiedzialnością poszczególnych organów samorządowych i rządowych w 
utrzymaniu tych urządzeń. Trwają prace nad zmianą systemu organizacyjnego tych 
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podmiotów, dlatego dopóki nie będzie jasno sprecyzowanych informacji: kto za co 
odpowiada  i kto  finansuje poszczególne zadania, nie będzie można mówić  
o rozwiązaniu problemu.    
    Pan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew Rusak – Przewodniczący obrad powiedział, że ważny jest nasz 
wspólny głos, który skierujemy do władz, możemy zaapelować o podjęcie konkretnych 
decyzji na które społeczeństwo czeka od lat. 
 Pan Ryszard NagórnyPan Ryszard NagórnyPan Ryszard NagórnyPan Ryszard Nagórny – Radny Powiatu Sandomierskiego powiedział, że bardzo 
ważną sprawą jest ustalenie adresata naszych postulatów. 
    Pan Janusz KropornickiPan Janusz KropornickiPan Janusz KropornickiPan Janusz Kropornicki – wyraził konieczność powołania zespołu roboczego 
który   sprawdzi stan techniczny urządzeń, opracuje harmonogram prac,  wypracuje  
stanowisko w formie apelu i skieruje do odpowiednich władz. 
    Pan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew Rusak    ----    poprosił obecnych o przegłosowanie wniosku Pana Jacka 
Dybusa i Pana Janusza Kropornickiego o utworzenie grupy roboczej mającej na celu 
wypracowanie stanowiska w sprawie podjęcia koniecznych działań zmierzających do 
zapewnienia ochrony mieszkańców Sandomierza, Tarnobrzega i okolic przed 
powodzią.    
Głosowano: 15 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
    Pan Zbigniew RuPan Zbigniew RuPan Zbigniew RuPan Zbigniew Rusaksaksaksak    ----    stwierdził, przyjęcie w/w wniosku i poinformował, że 
wystosuje pismo do wojewodów i marszałków województw podkarpackiego  
i świętokrzyskiego, samorządów oraz instytucji podległych w celu wytypowania 
przedstawicieli do prac w tym zespole.    
    Pan AndrzejPan AndrzejPan AndrzejPan Andrzej Bolewski Bolewski Bolewski Bolewski    zgłosił zdanie odrębne do protokołu: : : : „„„„w związku z tym, 
że na dzisiejszym spotkaniu nie podjęto żadnych konkretnych ustaleń zgłaszam 
konieczność likwidacji nieprawnie funkcjonującej śluzy znajdującej się w wale 
Zarzekowice jako zagrażającej życiu mieszkańców”    
    
Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3----5555        
Pan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew Rusak    poinformował, że tematy zawarte w porządku obrad zostaną 
rozpatrzone przez nowo powołany zespół osób złożony z oddelegowanych 
przedstawicieli instytucji obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.  
    Pan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew RusakPan Zbigniew Rusak  podziękował obecnym za udział w spotkaniu  i zamknął 
obrady. 
 
 
 
 

Zbigniew RusakZbigniew RusakZbigniew RusakZbigniew Rusak    
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,    

Handlu i UsługHandlu i UsługHandlu i UsługHandlu i Usług Rady Miasta Sandomierza Rady Miasta Sandomierza Rady Miasta Sandomierza Rady Miasta Sandomierza    
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


