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Protokół Nr  14 
z XIV sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 7 listopada 2019 roku –  Ratusz 
 

Godz. rozpoczęcia sesji - 10.00 zakończenie sesji – 11.00. 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec– Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył XIV 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:  
17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący obrad stwierdził że Rada Miasta Sandomierza przyjęła porządek obrad XIV 
nadzwyczajnej  sesji, jak niżej: 

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. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że projekt uchwały opiniowała w dniu dzisiejszym 
Komisja budżetu i finansów. Poprosił o opinię komisji w tej sprawie. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Pani Barbara Grębowiec – skarbnik miasta, przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do 
projektu uchwały. 



 

2 
 

Powiedziała między innymi; 
-  Przedmiotowym projektem uchwały zwiększamy dochody o kwotę 367 000 zł, jest wśród 
nich dotacja na dwie ulice, którą otrzymujemy w tym roku w wysokości 454 000 zł na ulicę 
Chwałecką i Mokoszyńską. Wartość zadania – ponad 900 000 zł. 
 - Kolejna pozycja w budżecie to 330 000 zł, chodzi o subwencję ogólną część oświatowa, 
otrzymaliśmy kwotę 330 000 złotych.  
- W rozdziale 921 „Kultura” z naszego miasta partnerskiego otrzymaliśmy kwotę 12 700 
złotych taką dotację za pobyt naszej młodzieży w Emmendingen.  
- Kolejną pozycją zmniejszamy wydatki, dotyczy to przewidzianych wydatków w budżecie na 
pokrycie kosztów emisji, obligacji i odsetki, zmniejszamy o 300 000 złotych i zwiększamy 
wydatki, wprowadzając, jak już powiedziałam, 25 000 zł dotacji na budowę dwóch ulic,  
- zwiększamy wydatki w rozdziale 705 „Mieszkania komunalne i socjalne”, które jeszcze 
wymagają jakichś dodatkowych remontów, 
- 250 000 zł zakup gruntu pod cmentarz. W budżecie tegorocznym nie było tej pozycji, Teraz 
mamy zamiar wykupić trzy działki o powierzchni około 50 arów, wycenione mamy te działki 
na 247 000 zł, wczoraj wpłynął operat szacunkowy. Wykupujemy kolejne działki, zostaje nam 
jeszcze jedna w ciągu, żeby ją wykupić, natomiast ponieważ to jest 82 ary, w tym momencie 
nas na nią nie stać,  
- Trzy kolejne pozycje, są to zmiany dotyczące administracji, zakupu kamer tutaj na rynek 
Starego Miasta, ponieważ te kamery już są, że tak powiem, długowieczne, od 2009 roku, 
więc i jakość obrazu jest gorsza.  
- 150 000 zł, jak już mówiłam na Komisji, odziedziczyliśmy, właściwie przymusowo, 
przejęliśmy spadek po zmarłym mieszkańcu Sandomierza, odziedziczyliśmy dwa mieszkania, 
garaż i samochód. Łączna wartość, na którą wyceniony jest ten majątek – około 380 000 zł. 
Zwracają się do nas ci, którzy… na razie ZUS zwrócił się z kwotą około 150 000 zł zwrotu 
zaległości, w następnej kolejności jest KRUS, który już informuje nas, że tam też są zaległości. 
Przewidujemy, że tych zaległości będzie, które musimy spłacić, około 300 000 złotych. 
Majątek oszacowany, tak jak powiedziałam, na 380 000 zł,  
- Kolejna pozycja 750-75 to jest 5 000 zł na promocję, 100 000 zł dofinansowanie biblioteki, 
zwiększamy dotację dla biblioteki o 12 700 zł, o tej kwocie, o której mówiłam, że 
wprowadzamy ją do budżetu, 12 700 zł przeznaczamy na gablotę na sztandar II Pułku 
Legionu, który będzie na dole, w dolnych pomieszczeniach ratusza. Dziękuję bardzo.  
A, i jeszcze dodam, rzecz najważniejsza: w załączniku nr 3 w pozycji w załączniku wieloletnim, 
który jest załącznikiem nr 1 do zmian w budżecie, w pozycji nr 3 wprowadzamy wieloletnią 
umowę na transport w zamian za umowę, która jest w obrocie prawnym, umowa, która była 
zawarta dwa lata temu na kwotę 30 000 000 złotych. W tym momencie wprowadzamy do 
budżetu ośmioletnią umowę – jeszcze nie umowę, na razie wprowadzamy środki do 
budżetu, żeby móc podpisać tę ośmioletnią umowę na transport z naszym 
przedsiębiorstwem. Dziękuję”. 
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DYSKUSJA 
Radny Andrzej Bolewski zapytał, jak środki na zakup kamer mają się do projektu wdrożenia 
monitoringu miejskiego? 
Radny Jacek Dybus zapytał:  
- „Remont dróg Chwałeckiej i Mokoszyńskiej, jest na ten remont 25 000 złotych, natomiast 
cały fundusz 908 000,00 zł. Jakiej wielkości środki będą udzielone między jedną a drugą ulicą, 
- Pani skarbnik nic nie wspomniała na temat 100 000 zł na kulturę w Muzeum  
w Sandomierzu, czy tam był wzrost zatrudnienia, czy były inne jakieś sprawy. Z czym to jest 
związane? No, tylko tyle na razie, dziękuję. 
Pan Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza odpowiedział: 
„Wspieramy Muzeum, jak sięgają Państwo pamięcią, jak co roku w tym okresie. 
Dotychczasowa obowiązująca umowa z Muzeum Okręgowym mówi, że trzech partnerów 
składa się na funkcjonowanie tego muzeum w kwotach: miasto nie mniejszej niż 500 000 zł 
oraz starosta sandomierski i marszałek województwa świętokrzyskiego po nie mniej niż 
250 000 zł. To daje kwotę 1 000 000 złotych. Jak Państwo doskonale wiedzą, koszty 
funkcjonowania takiej jednostki są o wiele, o wiele większe, pan dyrektor co roku składa 
wnioski do budżetu na poziomie 2 000 000 złotych na funkcjonowanie tej jednostki kultury.  
Z tego co pamiętam, my i tak przekroczyliśmy kwotę 500 000 złotych i w ostatnim czasie, 
kiedy pan dyrektor zawnioskował do nas, do wszystkich trzech partnerów, o 475 000 zł, które 
brakuje mu w budżecie, pani skarbnik znalazła kwotę 100 000 zł, którą możemy wspomóc 
Muzeum. Cały czas negocjuję z panem starostą, natomiast jestem po ustnych zapewnieniach 
ze strony pana marszałka, że Urząd Marszałkowski uchwałą w dniu bodajże 12 listopada 
sejmik województwa podejmie uchwałę o przekazaniu 50 000 złotych do Muzeum. Jest  
Muzeum w trudnej sytuacji, cały czas prowadzę wymianę dokumentów dotyczącą 
współfinansowania od roku 2020, myślę, że jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej. Kilka 
dni temu wpłynęły ostatnie poprawki ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jakby z prośbą o zaakceptowanie i podjęcie dalszych kroków, równocześnie jest 
ustalana data na podpisanie nowej umowy z wprowadzeniem czwartego partnera. Suma 
tych kwot da 2 000 000 złotych, czyli taką kwotę, jaką potrzebuje muzeum, żeby sprawnie 
funkcjonować i myślę, że takie sytuacje w przyszłości już nie powinny mieć miejsca, żeby 
w listopadzie, w grudniu będzie Muzeum brakowało pieniędzy, żeby zamknąć rok 
budżetowy.  
Jeżeli chodzi o drogi powie więcej pan naczelnik. Drogi pozyskane z Funduszu Dróg 
Samorządowych, kiedyś ten program polegał na tym, że w danym roku budżetowym musiała 
być inwestycja rozpoczęta i zakończona, teraz z tego, co wiem, najwyżej mnie pan naczelnik 
poprawi, inwestycja musi być rozpoczęta w ciągu roku od momentu, można kolokwialnie 
powiedzieć, wbicia łopaty, dlatego chcemy zacząć teraz, i to chyba jest wymóg, żebyśmy 
zaczęli już teraz, w tym roku 2019, natomiast możemy kontynuować w roku przyszłym.  
I, Panie naczelniku, proszę uzupełnić odnośnie dróg i odnośnie kamer”. 
Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego powiedział 
„Jeśli chodzi o zgłoszone remonty ulicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 
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budżetu tegorocznego, jeśli chodzi o szacowane kwoty realizacji tych remontów to ulicy 
Chwałeckiej szacujemy, że będzie wynosił około 520 000 złotych, remont ulicy Mokoszyńskiej 
około 388 000 złotych, i tak jak pan burmistrz tutaj powiedział, są to zadania roczne i to  
w imieniu wojewody i z Ustawy Funduszu Dróg Samorządowych, co zmienia, polega na tym, 
że to jest rok liczony właśnie od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, natomiast dla nas 
jako dla samorządu jest to zadanie wieloletnie, bo zaczynamy w roku bieżącym. I warunek 
zawarcia umowy z wojewodą konieczny jest taki, że w roku przyznania dofinansowania 
należy co najmniej rozpocząć roboty drogowe”. 
 
Radny Jacek Dybus zapytał  Jaki to będzie odcinek tej drogi, bo tego Pan nie powiedział. 
Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego odpowiedział, że 
na ulicy Chwałeckiej jest to ten brakujący fragment nawierzchni asfaltowej. W przypadku 
„kamer transmitujących obraz z Rynku nie jest to system monitoringu miejskiego więc są to 
odrębne środki”. 
 
Radny Andrzej Lebida zwrócił się do burmistrza z pytaniem kiedy będzie naprawiona ul. 
Staromiejska rozkopana w związku z awarią wodociągu. 
Pan Wojciech Czerwiec przypomniał radnemu, że procedowany jest inny temat, poprosił aby 
tego typu pytania zadawać burmistrzowi po sesji. 
Pan Marcin Marzec odpowiedział radnemu A. Lebidzie: „Będzie to zrobione, Panie Andrzeju, 
lada dzień. Musi się to po prostu… żeby nie doszło do zapadnięcia się tej kostki, stąd przez 
chwilę będzie to leżeć i trzeba to ubić. Jestem w stałym kontakcie z panem prezesem  
PGKiM-u”. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie: 
„Szanowni Państwo radni, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały, 
proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie (…) Za projektem uchwały 
zagłosowało piętnastu radnych, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta”. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
ZA – 15 
PRZECIW – 0 
WSTRZYMUJĄCY SIĘ – 1 
( jedna osoba nie głosowała)    
 Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 
Uchwała Nr XIV/169/2019 

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. 
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Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji o projekcie uchwały. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję, 
 
Skarbnik Miasta - Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że: „zwiększyły się dochody  
o 413 000,00 zł, w wydatkach jeżeli chodzi o… wprowadzamy do budżetu do wieloletniej 
prognozy zadanie „Wieloletni remont ulicy Chwałeckiej” i „Świadczenie usług przewozu 
w ramach publicznego transportu zbiorowego”. Tak jak powiedziałam, przedsięwzięcie na 
osiem lat, 20 052 000,00 zł”. 
 
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. Zapytał, „Kto z Państwa 
radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Sandomierz na lata 2019-2038, bardzo proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie 
elektronicznie (…) Za projektem uchwały zagłosowało czternastu radnych, dwie osoby się 
wstrzymały” 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
ZA – 14 
PRZECIW – 0 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2 
( jedna osoba nie głosowała)    
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XIV/170/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038 

Ad. 5 

Pan Wojciech Czerwiec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XIV nadzwyczajną  

sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

       Wojciech Czerwiec 

                           Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 

Protokołowała: 
Renata Tkacz – Inspektor, Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 

 

 


