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     Protokół Nr  16 
z XVI sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu  16 grudnia 2019 roku –  Ratusz 
 

Godz. rozpoczęcia   sesji - 10.00 zakończenie sesji – 10.40. 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec– Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 Pan Wojciech Czerwiec otworzył XVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza. 
Przywitał wszystkich przybyłych, przypomniał, że sesja zwołana jest w trybie art. 20 ust.  
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zmiana porządku obrad sesji 
wymaga zgody wnioskodawcy. 
 Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że „Na sali obrad obecnych jest 17 (siedemnastu) 
radnych.” Poprosił o zalogowanie się do urządzeń elektronicznych, stwierdził quorum. 
 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy burmistrz ma uwagi do porządku obrad? 
Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza – nie wniósł uwag. 
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
(jedna osoba nie głosowała) 
Przewodniczący obrad stwierdził że Rada Miasta Sandomierza przyjęła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego. 

8. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.  
(projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie związanych z  podpisaniem aneksów 
zmieniających warunki finansowania projektu rewitalizacja i projektu kompleksowy  
i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej) 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie opinii komisji. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła opinię 
pozytywną. 
 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję 
Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 
Uchwała Nr XVI/184/2019 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2019-2038. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła opinię 
pozytywną. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję 
Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
 

Uchwała Nr XVI/185/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec udzielił głosu burmistrzowi. 

Pan Marcin Marzec powiedział między innymi: „(…) Szanowni Państwo, chodzi oczywiście  
o epokowe wydarzenie w historii naszego miasta, w historii nie tylko Muzeum Okręgowego, 
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ale również całego naszego regionu, mianowicie do trzech dotychczasowych 
współorganizatorów, czyli miasta Sandomierz powiatu sandomierskiego i województwa 
świętokrzyskiego dochodzi również trzeci współorganizator w postaci ministerstwa. I tutaj 
zaproponowałbym na stronie piątej maleńką zmianę, autopoprawkę w punkcie 4, po prostu 
wpiszmy może, Państwo, datę 11 grudnia, kiedy ta umowa została podpisana”.  

Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 

Radny Jacek Dybus powiedział między innymi że należy zwrócić uwagę na zapisy 
porozumienia ze współorganizatorami, dotyczące finansowania remontów obiektu, 
„wszystkie inwestycje, jakie będą prowadzone, prowadzimy wspólnie, to znaczy, pan 
wymienił, pan premier i poszczególni jeszcze udziałowcy. Jak przyjdą takie remonty, to my 
się nie pozbieramy, po prostu. To są remonty drogie, to jest budynek do konserwacji. 
Dlatego proszę zwrócić na to uwagę, ja w tej chwili nie mogę znaleźć w tym punkcie tego,  
w tym nowym, który otrzymałem, bo może tego już nie ma”.  

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta -  poinformowała, że treść uchwały jest taka sama  
z wyjątkiem tytułu i paragrafu pierwszego, gdzie wyrażenie Ministerstwo zastępuje  się 
słowem minister. „Nie możemy zrobić zmiany do poprzedniej Uchwały, bo tytuł Uchwały się 
również zmienia, (…) wprowadzamy nową Uchwałę, a tamtą uchylamy. Natomiast, jeżeli 
chodzi o załączniki, one są identyczne, jak były w poprzedniej Uchwale. Nie zostało tu nic 
zmienione, bo też zmienić nie możemy, bo takie były uzgodnienia (…) ze wszystkimi 
współorganizatorami”.  

Radny Marek Chruściel zapytał, „czy w załączniku strona 5b również wpisujemy datę, jeśli 
chodzi o umowę, czy nie?”. 

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała przecząco.  

Pan Wojciech Czerwiec udzielił głosu Mieszkance Sandomierza. 

Mówczyni w swoim wystąpieniu wyraziła niepochlebne opinie o władzach miasta,  które jej 
zdaniem nie dbają należycie o majątek „Dla niektórych najważniejsze jest tylko przeżycie 
kadencji - wspaniałe”. 

Pan Wojciech Czerwiec wobec braku zgłoszeń w dyskusji zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
14 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 
(dwie osoby nie głosowały) 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
 

Uchwała Nr XVI/186/2019 
w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił burmistrza o wyjaśnienie przyczyn uchylenia przez 
wojewodę poprzedniej uchwały w tym przedmiocie. 
Pani Aneta Przyłucka wyjaśniła: „Tak, wojewoda nam uchylił poprzednią uchwałę, ponieważ 
uznał, że jest to prawo miejscowe. Do tej pory przez wszystkie te lata, które były 
podejmowane uchwały o programie współpracy, nigdy nie były opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym województwa świętokrzyskiego i w takiej też formie była zawsze przez 
wojewodę przyjmowana. W tym roku jest inna decyzja wojewody po prostu uważa, że jest to 
prawo miejscowe i zobligował nas do tego, żebyśmy w takiej formie tę uchwałę podjęli, 
publikując w Dzienniku Urzędowym województwa świętokrzyskiego jako prawo miejscowe.” 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA:  
16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”. 
(jedna osoba nie głosowała) 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
 

Uchwała Nr XVI/187/2019 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok. 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił burmistrza o kilka słów wyjaśnienia w przedmiocie zmian 
wprowadzonych do obowiązującej uchwały. 

Pan Marcin Marzec powiedział  „Szanowni Państwo, o tej sytuacji mówiliśmy na poprzedniej 
sesji, mianowicie 5 dni przed poprzednią Sesją zmieniła się ustawa o drogach publicznych, 
wprowadzona została specjalna kategoria dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
0,20 zł. Idąc tym trybem, po prostu dostosowujemy nasze akty prawa miejscowego do 
wymagań aktu wyższego rzędu”. 

WYNIK GŁOSOWANIA:  
17 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
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Uchwała Nr XVI/188/2019 
zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o chwilę uwagi: Szanowni Państwo, zanim zamknę 
dzisiejszą Sesję, jest to ostatnia chyba Sesja w tym roku. Życzę Państwu spokojnych  
i wesołych Świąt, sukcesów w starym roku, a w nowym roku jeszcze większych sukcesów, 
wszystkiego, wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, na Pana ręce dla całego urzędu 
wszystkiego dobrego życzę”. 
 

Pan Marcin Marzec: „Dla Pana przewodniczącego, również dla Państwa i Państwa bliskich, 
również zdrowych, pełnych ciepła i miłości Świąt, wszystkiego dobrego”. 

Ad. 8 

Pan Wojciech Czerwiec zamknął XVI sesje Rady Miasta Sandomierza.  

 

    Wojciech Czerwiec 

             Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 

 

 

Protokół sporządziła: Renata Tkacz - Inspektor, Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 
 
 

  

 

 

 

 


