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Protokół Nr 18 
z XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
w dniu 26 lutego 2020 roku –  Ratusz 

 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 14.00 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza, przywitał obecnych: 
- Pana Marcina Marca  – Burmistrza Miasta Sandomierza,  
- Pana Pawła Niedźwiedzia – Zastępcę Burmistrza  
- Panią Anetę Przyłucką – Sekretarza Miasta,  
- radnych, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego,  
- prezesów spółek, kierowników jednostek organizacyjnych, 
- Mieszkańców,  
- przedstawicieli mediów. 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował obecnych: „Odszedł od nas pan Franciszek Makowski - 
wieloletni radny powiatowy, miejski, prezes Koła Wędkarskiego nr 1, prezes Klubu Tenisa 
Stołowego „Sandomierz”, społecznik, mieszkaniec tego miasta. Wszyscy go znaliśmy jako 
społecznika, człowieka dobrego. Bardzo proszę o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą 
ciszy. Dziękuję bardzo”. 
Przewodniczący obrad poprosił radnych o zalogowanie się do urządzeń do głosowania. 
Stwierdził, że w sesji bierze udział 19 (dziewiętnastu) radnych. 
Nieobecni: „pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek, jest chora, pan Sylwester Łatka się spóźni, 
uczestniczy w Komisji Pożytku Publicznego”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził quorum. ”Wszelkie decyzje dzisiaj podjęte będą miały moc 
prawną”. 
 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poinformował, że „burmistrz zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad 
punktu osiemnastego. Jest to punkt o temacie: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza”.  
Zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad? 
 
Pan Marcin Marzec poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  
Wyjaśnił: „Mają Państwo tę uchwałę przed sobą, kwota 239 728,00 zł, sprawa dotyczy 
zwrotu środków tej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego, w związku z budową dróg 
Chwałeckiej i Mokoszyńskiej. Po przetargu okazało się, że szacowana wartość została po 
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prostu zmniejszona, wykonawca za mniejsze pieniądze zrobi tę drogę i musimy się rozliczyć 
z Urzędem Wojewódzkim i oddać nadpłacone środki i musimy zrobić to na tej sesji”. 
Zawnioskował o „wycofanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
natomiast w to miejsce wprowadzenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Sandomierz na lata 2020-2042”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec podsumował: „Mamy wycofane dwa projekty uchwał i na to miejsce 
będą wprowadzone dwa nowe projekty uchwał.” 
Poprosił o wprowadzenie autopoprawki w punkcie 31. „Komunikaty i informacje 
przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym” przez dopisanie „wnioski i sprawy różne”.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski w sprawie zmian porządku obrad, wg 
kolejności, jak niżej; 
 
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  
 WYNIK GŁOSOWANIA; 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Wniosek przyjęty. 
 
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sandomierz na lata 2019-2042 . 
WYNIK GŁOSOWANIA; 
Za – 17 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(dwie osoby nie głosowały) 
Wniosek przyjęty. 

- Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy Sandomierz na 2020 rok.   
Przewodniczący zwrócił uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów opiniowała ten projekt 
natomiast pozostali radni otrzymali go przed sesją. 
WYNIK GŁOSOWANIA; 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Wniosek przyjęty. 
 
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2020-2042.  
WYNIK GŁOSOWANIA; 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
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Wniosek przyjęty. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 
- Punkt piąty porządku obrad – wprowadza się dodatkowy projekt: Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
- Punkt szósty (poprzednio jako punkt piąty),  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok.  
- Punk siódmy – w miejsce wycofanego projektu uchwały wprowadza się nowy – punkt 
będzie brzmiał: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Sandomierz na lata 2020-2042,  
- zwiększa się o jeden liczbę porządkową  punktów od 7 do 17, pozostałe liczby porządkowe 
nie ulegają zmianie.    
 
PORZĄDEK OBRAD PRZED  ZMIANAMI: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia  
zasad ich nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr XXI/212/2012 z dnia  
22 sierpnia 2012 r. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia  
zasad ich nabywania i wykupu, z późniejszymi  zmianami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sandomierz na lata 2019-2042 . 
7. Podjęcie uchwały 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 km0+492”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. 
Dominikanów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Sandomierz, w roku szkolnym 2019/2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt  
i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali mieszkalnych i spółdzielczego własnościowego prawa 
do garażu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze 
bezprzetargowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego do 3 lat. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                               
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego 
schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/58/2019 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   
w Sandomierzu na 2020 rok. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2019. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  
z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym, wraz z urządzeniami 
budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. geod. 787/8 przy ulicy 
Okrzei w Sandomierzu (kategoria XIII i XVII). 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta 
Sandomierza za 2019 rok. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza. 
29. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
30. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta.  
31. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
32. Zamknięcie obrad. 
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PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia  
zasad ich nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr XXI/212/2012 z dnia  
22 sierpnia  2012 r. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia  
zasad ich nabywania i wykupu, z późniejszymi  zmianami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. - projekt dodatkowy 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2019-2042.  
8. Podjęcie uchwały 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 km0+492”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. 
Dominikanów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Sandomierz,  w roku szkolnym 2019/2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt  
i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali mieszkalnych i spółdzielczego własnościowego prawa 
do garażu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze 
bezprzetargowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego do 3 lat. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                                  

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego 
schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/58/2019 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   
w Sandomierzu na 2020 rok. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2019. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  
z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym, wraz z urządzeniami 
budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. geod. 787/8 przy ulicy 
Okrzei w Sandomierzu (kategoria XIII i XVII). 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta 
Sandomierza za 2019 rok. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza. 
29. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
30. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta.  
31. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, wolne wnioski, sprawy różne. 
32. Zamknięcie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty następującą proporcją głosów: 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 17 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(dwie osoby nie głosowały) 
 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
20 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr XXI/212/2012 z dnia 22 sierpnia  2012 r. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji o projekcie uchwały. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 
pozytywną opinie komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu. 
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Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta - powiedziała między innymi: 
„Przy pracach nad budżetem informowałam Państwa, że niestety będziemy musieli 
przesunąć sporo obligacji, ponieważ na ten rok i na lata następne mamy bardzo wysoką 
spłatę w wysokości 4 000 000, a nawet i 4 250 000. Nie stać nas w tym momencie na taką 
spłatę, gdyż mamy do zrealizowania inwestycje, na które musimy zaciągnąć kolejne kredyty, 
w związku z tym przesuwamy spłatę obligacji podjętych w 2012 i trzynastym roku. Były to 
obligacje, uchwała z 2012 roku to było 6 500 000 obligacji, początek spłaty to rok 2020 po 
1 500 000 i w 2023 mamy spłatę 2 000 000. Po negocjacjach z bankiem przesuwamy te 
spłaty, zaczynając je od 2025 roku i ostatnią serię D12 spłacamy już nie tak, jak jest 
emitowana 2 000 000, tylko po 1 000 000 złotych i kończymy w 2028 i w dwudziestym 
dziewiątym. To samo jest z kolejną uchwałą i z emisją z 2013 roku, tam emitowaliśmy 
9 000 000 obligacji, trzy serie po 3 000 000. Jest to tym bardziej niekorzystna spłata. Po 
negocjacjach z bankiem udało mi się wynegocjować to, iż te spłaty nie będą po 3 000 000,  
a po 1 500 000, i zaczynamy spłatę, powinniśmy zacząć w 2024, zaczynamy w trzydziestym 
drugim, więc aż jedenaście lat dłużej będziemy spłacać, i kończymy bodajże w 2029 roku. Te 
obligacje były zaciągane na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji jak również na inwestycje 
miejskie, które wtedy były prowadzone. Dziękuję”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 14 
Przeciw – 5 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/204/2020 
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia  20 czerwca 2012 r.           
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich nabywania i wykupu, 
zmienionej Uchwałą Nr XXI/212/2012 z dnia 22 sierpnia  2012 r. 
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia  12 czerwca 2013 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia  zasad 
ich nabywania i wykupu, z późniejszymi  zmianami. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji o projekcie uchwały. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 
pozytywną opinie komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec  otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 

WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 14 
Przeciw – 5 
Wstrzymujących się – 0 
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Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/205/2020 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia  12 czerwca 2013 
r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich nabywania i wykupu,                             
z późniejszymi  zmianami. 

Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. - projekt dodatkowy 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji o projekcie uchwały. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 
pozytywną opinie komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec  otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 

WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 18 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(jedna osoba nie głosowała) 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/206/2020 
w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. 

 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r.- 
Przewodniczący obrad zweryfikował swój błąd dotyczący bieżącego punktu porządku 
obrad. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji o projekcie uchwały. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła 
pozytywną opinie komisji. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec:  
„Zmiany dotyczą, jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów. Przesunęliśmy spłatę obligacji, 
dlatego w tym momencie zaciągamy obligację w wysokości 7 500 000,00 zł, natomiast 
5 000 000,00 zł nie tak jak było do tej pory, na spłatę 4 000 000,00 zł tylko na spłatę mamy 
2 500 000,00 zł przewidziane w nowym budżecie, natomiast 5 000 000,00 zł przeznaczamy 
na inwestycje, i 1 500 000,00 zł które nam zostaje z emisji obligacji, przesuwamy na park i na 
bibliotekę. Chcemy, żeby w tym roku park zrealizować w całości i większą część rozpocząć, 
jeżeli chodzi o bibliotekę. Kolejna zmiana, 855, są to środki, które otrzymujemy na żłobek, są 
to środki, które później przeznaczamy na wyżywienie i zakupy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie 
wydatków w budżecie, 130 000,00 zł dotyczy to ulicy Chwałeckiej i Mokoszyńskiej, ponieważ 
wydatki przewidziane zgodnie z wyliczeniami to kwota prawie 900 000,00 zł. Zawarliśmy 
umowę na kwotę 420 000,00 zł w związku z tym mamy oszczędności około 160 000,00 zł  
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i o te 130 000,00 zł, w konsekwencji przenosząc na później do rozdziału 795, a mianowicie do 
kamienic, które będziemy remontować, ale to powiem w dalszej części, jak będziemy 
zwiększać wydatki, a 50 000 na emisję obligacji. Z rezerwy ogólnej przenosimy kwotę 
270 500,00 zł przesuwamy te środki na dofinansowanie, pomoc finansową dla starostwa  
w wysokości 250 000,00 zł na ulicę Różaną i 20 500,00 zł, udzielenie dotacji dla dominikanów 
na dzwony. Kolejne pozycje (rozdział 801-95) dotyczą kosztów pośrednich zadania 
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, to jest zadanie, które realizowane jest przez 
kolejny rok, ponieważ nie wszystkie szkolenia i wycieczki zostały tam zorganizowane, 
przesuwamy później tę kwotę kosztów pośrednich 5 193 aby zwiększyć to zadanie.                                   
I przechodzimy teraz do wydatków. Więc dwie pierwsze pozycje, o których już 
powiedziałam, czyli 250 000,00 zł - pomoc finansowa dla starostwa, kolejna pozycja – 80 000 
w rozdziale 795, to jest rewitalizacja i dotyczy kamienic. W ubiegłym tygodniu został 
rozstrzygnięty przetarg, brakuje nam tam ponad 20 000,00 zł dodatkowo jeszcze na nadzory 
musimy przenieść 50 000,00 zł łącznie przesuwamy kwotę 80 000,00 zł. Kolejne dwie pozycje 
dotyczą właśnie parku i biblioteki, zwiększamy wydatki – część z dofinansowania, część  
z własnych środków o te 1 500 000,00 zł które zostają nam z emisji obligacji. Kolejne pozycje: 
to jest kwota 96 610,00 zł i dotyczą one właśnie tego projektu realizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 1. Te środki wpłynęły na koniec roku do budżetu, teraz wprowadzamy je  
z wolnych środków. Kolejnych kilka pozycji w rozdziale 852-95, są to środki w wysokości 
12 111,95 zł , również projekt ze środków zewnętrznych realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej, również kwota wpłynęła na rachunek w ubiegłym roku, teraz wprowadzamy ją 
do budżetu. Jak już powiedziałam, otrzymujemy pieniądze na żłobek w wysokości 30 000,00 
zł i jest to kwota 6 000,00 zł jeżeli chodzi o zakupy i wyżywienie w żłobku. I ostatnia pozycja 
921-20, kwota 20 500,00 zł jak już wcześniej wspomniałam, jest to dotacja dla ojców 
dominikanów na renowację dzwonów. Oczywiście również tu są zmiany jeżeli chodzi  
o przychody, rozchody, również mówimy, że pokrywamy deficyt emitując obligacje  
w wysokości 5 000 000,00 zł na inwestycje, pokrywamy deficyt wolnymi środami  
i przeznaczamy 2 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  otworzył dyskusję.  

Piotr Chojnacki wyraził swoje wątpliwości co do planowanej do przekazania kwoty 250 000 
dla starostwa powiatowego „nie dlatego, że uważam, że tej ulicy nie powinniśmy 
remontować, bo głosowałem i za Staromiejską, i za Żółkiewskiego, i za Mickiewicza, tylko 
dlatego, że w tej kwocie 250 000, którą przekazujemy, nie jest uwzględniona kwota 170 000, 
która będzie nas kosztować – nas, to znaczy spółkę PGKiM na wymianę sieci wodociągowej. 
W zakresie prac tej ulicy ta sieć wodociągowa nie jest uwzględniona do wymiany, a będziemy 
musieli ponieść takie koszty, (…) po stronie miasta jako 420-430 000, ale jak mówię, jestem 
za, tylko prosiłbym w przyszłości o wcześniejsze konsultacje w sprawie wymiany tych sieci, 
uwzględnienia tego w planie inwestycyjnym, bo teraz też spółka będzie musiała zmienić plan 
inwestycyjny robót zaplanowanych, aby te pieniądze znaleźć na wymianę tej sieci 
wodociągowej”. 
 
Pan Marcin Marzec: Szanowni Państwo odniosę się do tej wypowiedzi. Tak naprawdę do 
końca nie byłem pewien kształtując budżet, rozmawiając ze starostwem powiatowym, czy ta 
droga zostanie uwzględniona w planach przez starostwo do inwestycji w roku 2020. 
Uważam, że jest to świetna okazja do tego, żeby jedną z głównych ulic położonych na terenie 
miasta Sandomierza wyremontować. Oczywiście pojawia się problem sieci wodociągowej,  
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i jak słusznie Pan radny zauważył, ja też sobie nie wyobrażam, żebyśmy przy okazji, kiedy 
będzie zrobiony wykop, nie wymienili tej sieci wodociągowej. O tym będę rozmawiał  
z Panem prezesem. Faktycznie, jest to okazja i może warto zweryfikować swoje plany 
budowy sieci wodociągowej i skorzystać z takiej możliwości, gdzie dokładamy tak naprawdę 
10% do inwestycji drogowej, pojawia się problem wodociągu, ale na ulicy Staromiejskiej nie 
zrobiliśmy tego wodociągu, a jakieś kłopoty się pojawiały, więc uważam, że rozsądnie jest 
zrobić ten wodociąg w momencie, kiedy będzie wykop, a skoro starostwo powiatowe chce 
zrobić tę drogę, gdzie też znamy realia, jak wygląda, zresztą pan Krzysztof Szatan, który był 
wieloletnim radnym powiatowym może to potwierdzić, gdzie duże lobby z tak zwanego 
terenu pracuje w starostwie nad tym, żeby te drogi jednak starosta budował niekoniecznie  
w Sandomierzu, a właśnie na terenie powiatu sandomierskiego. Skoro jest taka decyzja 
powiatu, jest chęć zrobienia tej drogi na terenie miasta, drogi, która służy mieszkańcom jako 
jedna z głównych dróg dojazdowych do Centrum do Sandomierza to myślę, że należy z tej 
okazji skorzystać i ją zrobić po prostu, znaleźć środki, przesunąć swoje plany, no i cóż, 
właściwie to chyba tyle.” 
Radny Krzysztof Szatan: Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że idea wspólnych remontów 
dróg powiatowych na terenie miasta Sandomierza została jakby wdrożona fizycznie  
w ubiegłej kadencji. Państwo tutaj dzielnie wspierali tę inicjatywę i myślę, że to jest bardzo 
mądra inicjatywa i że tak powiem służąca przede wszystkim mieszkańcom Sandomierza, bo 
po tych ulicach i po tych chodnikach chodzą przede wszystkim mieszkańcy Sandomierza  
i uważam, że przedsiębiorstwo, które jest właścicielem sieci, ma obowiązek remontować 
sieci, to tutaj nie ma co dyskutować, tak? Są plany, plany można weryfikować i też bardzo 
żałuję, że się wtedy nie udało przekonać pana burmistrza Bronkowskiego do tego, żeby 
wyremontować tę sieć wodociągową za 80 000 złotych. Ja pamiętam, bo było takie spotkanie 
wtedy w starostwie i byłem jednym z tych, którzy przekonywali pana burmistrza do tego, 
żeby tę sieć wodociągową wyremontować, a z tego, co wiem, niedawno tam była awaria i te 
awarie będą się powtarzać, dlatego uważam, że ta idea jest bardzo słuszna, mało tego, 
uważam, że należy pójść krok dalej, jeżeli starostwo by sobie tam gdzie zaplanowało na 
przykład remont ulicy Wojska Polskiego, bardzo byłbym, że tak powiem, zadowolony z tego 
tytułu, i bym też tutaj wnioskował do Państwa o to, żeby tę inicjatywę podjąć. Myślę, że 
remont ulicy już Wojska Polskiego jest takim pełnym wykonaniem ronda Sandomierskich 
Radiotechników i to by był taki ciąg komunikacyjny. Proszę zauważyć, Żeromskiego, Wojska 
Polskiego, Różana, myślę, że również warto tę ideę kontynuować i przekazywać, znaczy 
przejmować od starostwa te drogi i je po prostu użytkować i po prostu prowadzić tę 
gospodarkę rozsądnie. Tak jak mówiłem wielokrotnie, w mojej ocenie drogami powiatowymi 
na terenie miasta Sandomierza powinna być Zawichojska, Mickiewicza i Ożarowska. Dziękuję 
bardzo. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zwrócił się do burmistrza „upoważniamy Pana do lobbingu  
w sprawie ulicy Wojska Polskiego u pana starosty”. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie. 

WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 18 
Przeciw – 1 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XVIII/207/2020 
w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2020 r. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2019-2042 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinie komisji. 

Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  przedstawiła 
pozytywną opinię komisji „bardzo szczegółowo tę sprawę tłumaczyła skarbnik jak zwykle, tak 
że myślę, że nie ma się co zastanawiać”. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta –  
o przedstawienie informacji o projekcie uchwały. 
Mówczyni powiedziała między innymi: 
„Przygotowaliśmy na sesję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, już 
zmieniając lata, bo wcześniej przygotowane mieliśmy uchwały w sprawie zmiany spłaty 
obligacji, w związku z tym przygotowany był projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej, i tu już zmienialiśmy do czterdziestego drugiego roku. Ponieważ 
Regionalna Izba Obrachunkowa na ostatnim posiedzeniu uchyliła ten WPF z powodu błędu, 
który został spowodowany w poprzednim WPF-ie, nie został zachowany artykuł 243, bardzo 
ważny artykuł, w związku z tym przygotowaliśmy nowy WPF, ale nowy WPF, pierwszy i drugi 
załącznik jest identyczny jak w zmianie, poza tym, że uzupełniamy wykonanie budżetu za 
2019 rok. Te sprawozdania poszły w ubiegłym tygodniu w piątek, 20 lutego, i o to wykonanie 
roku 2019 uzupełniamy ten WPF, tak że jak mówię, pierwszy i drugi załącznik 
i przedsięwzięcia i wieloletnia prognoza finansowa jest identyczna jak w projekcie, natomiast 
jeżeli chodzi o objaśnienia, one się zmieniły, ponieważ to jest nie zmiana, a nowy WPF, 
chciałabym również dodać, że w tym WPF-ie, ponieważ nie mogliśmy się odnieść i zmienić 
tych danych sugerowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową przy tworzeniu budżetu, 
teraz po przesunięciu spłaty obligacji zmieniamy dochody, były one zawyżone, chociaż 
tendencja jest wzrostowa, co roku dochody bieżące rosną w porównaniu z rokiem 
siedemnastym, w osiemnastym mamy o 3 600 000,00 zł więcej, w roku 2019 do 
osiemnastego 7 000 000,00 zł więcej. Te dochody są wyższe, natomiast rzeczywiście one były 
zawyżone, i teraz w poszczególnych latach, poczynając od roku 2021 zmniejszamy te 
dochody(…) Również zmienił się wynik finansowy, bo jak Państwo pamiętają różnica, deficyt 
był ośmio-, siedmiomilionowy, sześciomilionowy w tym roku, natomiast w roku 2021 była to 
nadwyżka 4 000 000,00 zł. W nowym WPF-ie mamy deficyt oczywiście 6 000 000,00 zł 
natomiast w roku 2021  z nadwyżki mamy również jeszcze deficyt 2 500 000,00 zł  ale od 
następnego roku 2022 już mamy nadwyżkę, (…) 2 500 000,00 zł. Oczywiście po wyjaśnieniach 
bardzo szczegółowo opisaliśmy, skąd mamy dochody i jakie podejmowaliśmy uchwały, 
dlaczego jest wzrost i jaki jest wzrost, mówimy o mieniu, które sprzedajemy, ale to 
szczegółowo o tym już mówiliśmy przy uchwalaniu budżetu. Mówimy również o tym, że 
emitujemy obligacje w wysokości 7 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu, czyli na te 
inwestycje przeznaczamy w tym roku 5 000 000,00 zł natomiast na spłatę obligacji 
2 500 000,00 zł. Również planujemy na przyszły rok zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 
5 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych – 2 500 000,00 zł i na inwestycje – 
2 500 000,00 zł.” 
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Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 16 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 3 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/208/2020 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sandomierz na lata 2019-2042 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały 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”. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinie komisji. 

Radna Mariola Stępień powiedziała: „Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna, 
dotyczy to 250 000,00 zł, jest tutaj szczegółowo już podany, prawda, rozmiar, czyli długość 
tego odcinka, który będzie robiony. Jest to pomoc dla Starosty, który też daje swoje środki, 
żeby można było pozyskać inne. Dziękuję”. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/209/2020 
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. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Dominikanów. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinie komisji. 
 
Radna Mariola Stępień powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Projekt uchwały 
zakłada dotację dla klasztoru na renowację trzynastowiecznych dzwonów. Taką sama kwotę 
na ten cel przeznacza Starosta. 

Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
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Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/210/2020 
w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Dominikanów. 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Sandomierz, w roku szkolnym 2019/2020. 

 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji merytorycznej. 
Radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił 
pozytywną opinię komisji. 
Dodatkowych wyjaśnień na temat projektu uchwały udzielił Pan Sebastian Rutyna – 
inspektor ds. oświaty i wychowania w CUW Sandomierz. 
„Uchwała ta wynika z artykułu 39a prawa oświatowego, które teraz nakłada na nas inny 
obowiązek rozliczania się między gminą a rodzicem, który dowozi własne dziecko do 
przedszkola lub do szkoły podstawowej. Dotychczasowe porozumienia, które mamy zawarte 
z rodzicami, one są, nie będą uchylane, do końca tego roku szkolnego one będą 
obowiązywać, natomiast w przypadku gdyby się pojawił nowy rodzic, no to będziemy to 
przeliczać w oparciu o wzór, który jest w tej ustawie, tam przelicza się kilometry, podaje się 
tę cenę jednostkową paliwową, którą Państwo w tej uchwale przyjmą. Ona wynika ze 
średnich cen, jakie są w Sandomierzu na stacjach benzynowych Orlen, Lotos i BP i po 
rozliczeniu tak będziemy wypłacać jakby rodzicom te kwoty. W tym roku taką uchwałę 
będziemy podejmować jeszcze raz w czerwcu na nowy rok szkolny 20/21”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/211/2020 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz  

w roku szkolnym 2019/2020. 
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Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka  
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji merytorycznej. 
Radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i sportu przedstawił 
pozytywną opinię komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw –0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/212/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 

2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach 
prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika 
wieczystego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinie komisji merytorycznych. 
 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie pozytywną. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinie 
pozytywną. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/213/2020 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
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Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych własnościowych 
praw do lokali mieszkalnych i spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji merytorycznej. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - przedstawiła opinię 
pozytywną. Dodała, że projekt dotyczy sprzedaży dwóch mieszkań przy ulicy Maciejowskiego 
11 i Maciejowskiego 8 oraz tak samo garażu i tam jeszcze pan burmistrz, który był na naszej 
Komisji mówił też o samochodach, tak że jest to ograniczone prawo rzeczowe”. 
Pan Paweł Niedźwiedź wyjaśnił: „Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym oraz Ustawą                             
o Gospodarce Nieruchomościami wyłączną kompetencję do wyrażania zgody w zakresie 
dokonywania zbycia prawa własności nieruchomości ma oczywiście rada miejska. Problem 
polega na tym, że tutaj nie mamy do czynienia z własnością, mam tutaj do czynienia z tak 
zwanym ograniczonym prawem rzeczowym, czyli spółdzielczym własnościowym prawem do 
lokalu. O tym ani Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami ani Ustawa o Samorządzie 
Gminnym nie mówi. Z ostrożności procesowej, że tak się wyrażę, jednak pytamy radę 
miejską o zdanie z uwagi na fakt, że czytając literalnie te przepisy można łatwo dojść do 
wniosku, że rada miejska nie ma kompetencji ku temu, bo to nie jest własności 
nieruchomości, to jest ograniczone prawo rzeczowe – zupełnie inne prawo, ale myślę sobie, 
że zróbmy tak zwane, jak to mówią, w radzieckiej doktrynie wojskowej rozpoznanie bojem. 
Jeżeli wojewoda nam uchyli, w takim wypadku rozstrzygnięcie nadzorcze będzie stanowiło 
podstawę do ewentualnego zawarcia umowy w formie aktu notarialnego u notariusza”. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/214/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw  

do lokali mieszkalnych i spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. 
 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze 
bezprzetargowej. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinie komisji merytorycznych. 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie pozytywną. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinie 
pozytywną. Dodała, że projekt uchwały dotyczy jednego garażu przy ulicy Słowackiego, 
Osoba wynajmująca garaż chce go odkupić. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Radny Jacek Dybus zapytał, dlaczego przyjęto tryb bezprzetargowy. 
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Pan Marcin Marzec odpowiedział, że: „Najemca, który od wielu lat wynajmuje ten garaż, 
inwestuje w ten garaż. Pozostałe garaże, jeżeli chodzi o własność, jest sprawa rozstrzygnięta, 
został ten jeden, porządkujemy po prostu tę sprawę. Myślę, że to jest uczciwe i zasadne, 
żeby właśnie temu najemcy sprzedać ten garaż”. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/215/2020 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej. 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie pozytywną. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/216/2020 
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
Radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
– przedstawił pozytywną opinię komisji. 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie pozytywną. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 
pozytywną. Dodała że najem dotyczy „Lapidarium”, myślę, że tutaj powinniśmy się 
przychylić, jest to wzorowo prowadzony lokal, tym bardziej że ci Państwo współpracują  
z SCK-iem i pan dyrektor Dumin też był na Komisji też wyraził opinię że dobrze współpraca 
się układa, tak że myślę, że powinniśmy zagłosować za”. 
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Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 18 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/217/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas oznaczony  

dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego do 3 lat. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
Radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
– przedstawił pozytywną opinię komisji. 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie pozytywną. 
Radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 
pozytywną. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
Powiedział, że na Sali jest obecnych 20 (dwudziestu radnych – przybył Pan Sylwester Łatka) 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 20 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/218/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  

najmu lokalu użytkowego do 3 lat. 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                                     
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
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Radny Andrzej Majewski powiedział, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dodał, że projekt ma związek z pozyskaniem 
środków zewnętrznych. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/219/2020 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka  

z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 20 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/220/2020 
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny                     
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Pan Marcin Marzec poprosił o wniesienie autopoprawki „Panie przewodniczący, szanowna 
Rado, w okresie między złożeniem projektu uchwały do Rady a dniem dzisiejszym zmieniła 
się podstawa prawna i chciałbym zaproponować, żebyśmy dostosowali tę podstawę. Mam 
na myśli artykuł 9 ustęp 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy  
w Rodzinie, i tutaj jest w nawiasie „Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1390 z późniejszymi 
zmianami” i to, co w nawiasie, musimy poprawić na „Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 
2018, tekst jednolity”.  
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 20 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/221/2020 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
(radni: Andrzej Bolewski opuścił salę obrad – obecnych 19 radnych) 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia                                
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.  
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
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Za – 18 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(jedna osoba nie brała udziału w glosowaniu) 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/222/2020 
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia  w schroniskach 
dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 
Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/58/2019 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok.  
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny                        
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Pan Paweł Niedźwiedź: „Szanowni Państwo, Pan burmistrz wnioskuje o autopoprawkę, 
mianowicie skreślenie sformułowania „uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dnia 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa świętokrzyskiego” na 
sformułowanie „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, nie jest to bowiem akt prawa 
miejscowego. Mieliśmy, Państwo, taki problem z uchwałą w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, gdzie z tego, co pamiętam, dwa lata temu gdy przez 
przypadek zupełny w powiecie napisane zostało, że to jest akt prawa miejscowego, wchodzi 
w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i wojewoda nam to uchylił – nam jako powiatowi. Jest 
troszkę zamieszania z tym, szanowni Państwo, o tym, czy dany akt normatywny jest aktem 
prawa miejscowego decyduje przepis szczególny. Tutaj takiego przepisu szczególnego nie 
ma, w związku z powyższym oraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody 
świętokrzyskiego, na przykład z dnia 24 lutego 2017 roku w Szydłowie należy uznać, że nie 
jest to akt prawa miejscowego i takie sformułowanie jest niewłaściwe, właściwym będzie 
sformułowanie „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił radnych o wprowadzenie autopoprawki w projekcie 
uchwały. „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Następnie otworzył dyskusję. 
Radny Jacek Dybus wyraził uwagę, że nie chodzi tu o sprawozdanie finansowe. 
Innych głosów w dyskusji nie odnotowano. 
Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
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Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/223/2020 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/58/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Sandomierzu na 2019 rok. 

 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2020 rok. 
 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że ze względu na obszerność, materiały w całości były 
dostępne w biurze Rady oraz w BIP. Poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny                   
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. 
Pan Marcin Marzec: poprosił o wniesienie autopoprawki tak jak w uchwale poprzedniej  
„w paragrafie 3 „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił radnych o uzupełnienie projektu uchwały. 
Zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 18 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
(jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/224/2020 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2020 rok. 
 
Ad. 24 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2019. 
 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że ze względu na obszerność, materiały w całości były 
dostępne w biurze Rady oraz w BIP. Poprosił o opinię komisji. 
 
Radna Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny                     
i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag w dyskusji zarządził 
głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
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Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/225/2020 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy                              

w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2019. 
 
Ad. 25 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami 
towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
z usługami w parterze, z garażem podziemnym, wraz z urządzeniami budowlanymi  
i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. geod. 787/8 przy ulicy Okrzei w Sandomierzu 
(kategoria XIII i XVII). 
 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o opinię komisji. 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinię pozytywną. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję, w której głos zabrali kolejno: 
Radny Andrzej Lebida powiedział między innymi że teren objęty projektem uchwały 
nareszcie doczeka się uporządkowania. „Dobrze, że znalazł się inwestor, który kupił teren,  
a my powinniśmy po prostu z radością przyklepać temu tematowi, żeby po prostu budynek 
jak najszybciej powstał.” 
Radny jest zdania, że są szanse aby przy tej okazji powstała droga między ulicą Kruczą  
a Zawichojską, wyraził głębokie poparcie dla projektu uchwały. 
Radny Krzysztof Szatan podkreślił konieczność zagospodarowania całego terenu przy ul. 
Okrzei. „Powinniśmy się też zastanowić bardzo mocno nad tym, myślę, że musimy to zrobić, 
żeby tę ulicę Okrzei doprowadzić do ulicy Zawichojskiej, bo to jest piękny teren i ten teren 
ma, wydaje mi się, przeznaczenie oczywiste. Tam się mogą pojawić różne rzeczy – 
budownictwo jednorodzinne, może jakiś hotel, nie wiem. Uważam, że ta ulica powinna nam 
otworzyć tamten teren i to byłby taki fajny temat według mnie. Panie burmistrzu, można by 
było tutaj temat wziąć na tapetę, nawet te koszary, które tam są gdzieś przeszkodą, myślę, 
że można to rozważyć, te warianty i myślę, że warto by było ten teren jakby pokazać. To jest 
na wjeździe do miasta, prawda? Można to ładnie zaplanować i to będzie taka wizytówka, 
dlatego apeluję o to, żeby tę Okrzei pociągnąć do Zawichojskiej i temat zamknąć”. 
Pan Marcin Marzec wyraził nadzieję, że teren o którym mówi radny będzie uporządkowany. 
„Jeżeli chodzi o budowę ulicy, owszem, rozmawiamy, dyskutujemy o tym i dobrze wszyscy 
wiemy, że to są miliony złotych, które będzie należało znaleźć i pozyskać być może  
z zewnątrz. To są wykupy gruntów. Z takimi pomysłami również przychodzą mieszkańcy do 
mnie, właściciele tych działek i wprost mówią: „Panie burmistrzu, trzeba ten teren otworzyć” 
i jak najbardziej jest to zasadne i myślę, że powinniśmy wspólnie do tego dążyć, no jednak 
widzimy, mamy przed sobą za każdym razem materiały na sesję, wiemy, co jest w budżecie, 
więc powoli, powoli będziemy do tego dążyć i będziemy mieć to w głowie, dodam tylko, że 
dzięki tej inwestycji część tej działki zostanie przeznaczona pod drogę Okrzei, tak że na tym 
odcinku droga zostanie poszerzona”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zarządził głosowanie. 
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WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 20 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/226/2020 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi 
dla zamierzenia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze,  
z garażem podziemnym, wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid. geod. 787/8 przy ulicy Okrzei w Sandomierzu (kategoria XIII i XVII). 
 
Przewodniczący Rady Miasta dodał „gdyby można było aplauz wyrazić to pewnie by każdy 
z nas ten aplauz wyraził że uchwała została podjęta”. 
 
Ad. 26. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta 
Sandomierza za 2019 rok. 
 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, że komisje we własnym zakresie zajmowały się 
sprawozdaniami i je przyjęły. Zapytał, czy są uwagi do sprawozdań. Wobec braku uwag 
zrządził głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 20 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/227/2020 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2019 rok. 

 
Ad. 27 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy są uwagi do proponowanych planów pracy. Wobec 
braku uwag, zarządził głosowanie. 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XVIII/228/2020 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 28 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał, czy są uwagi do projektu planu pracy Rady Miasta na 2020 
rok. Wobec braku uwag, zarządził głosowanie. 
 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 18 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XVIII/229/2020 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 29 
Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec powiedział „Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi do tych 
protokołów. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za 
przyjęciem tych protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza, bardzo proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie” 
WYNIK GŁOSOWANIA: 
Za – 19 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 0 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła treść Protokołów 
XIII i XIV z sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 30 
Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta.  
 
Pan Marcin Marzec przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych w okresie od 23 stycznia 2020 roku do 21 lutego 
2020 roku.  
- W dniach 23 i 30 stycznia oraz 6 i 13 luty bieżącego roku w godzinach wieczornych strażnicy 
miejscy oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu dokonali 
monitoringu miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne – na posesji przy ulicy 
Lipowej 27A, w budynku mieszkalnym zastano jedną osobę bezdomną, która została 
skierowana do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu, od 24 stycznia 
przebywa w schronisku.  
- Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz oddział PCK w Sandomierzu 
zainicjowali na terenie miasta w grudniu 2019 roku akcję wspierania Interwencyjnego 
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Ośrodka Preadopcyjnego, prowadzonego przez Fundację Gajusz, gdzie trafiają niemowlęta, 
którymi nie mogą lub nie chcą zajmować się rodzice biologiczni.  
- Wydano decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz samorządowego zakładu 
budżetowego targowiska miejskie, dotyczy działki nr 435/85, Plac 3 Maja, to sprawa dotyczy 
nowo otwartego budynku dla kupców, uroczyste otwarcie odbyło się, brał udział z ramienia 
Rady pan Janusz Poński. Chodziło nam również o to, żeby przekazać za pośrednictwem 
mediów, którym dziękuję za przybycie przekazanie informacji mieszkańcom, że hala targowa 
ruszyła, że sprzedaż w tej hali ruszyła.  
- Ogłoszono konkurs na realizatora programu zdrowotnemu szczepień przeciwko 
meningokokom na lata 2019-2023.  
- Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 
świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty użytku publicznego.  
- W dniu 22 stycznia opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą „Odnowienie 
elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” w Biuletynie Urzędowym oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sandomierz.  
- 12 lutego otwarto oferty na to zadanie, kwota, jaką przeznaczamy, to 1 342 000,00 zł, 
- 22 stycznia opublikowano ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja miejskiego oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza, etap I i II”, otwarcie ofert 
nastąpi 9 marca tego roku.  
- 24 stycznia otwarcie wystawy „Nabytki muzealne”, miałem przyjemność uczestniczyć w tym 
otwarciu, było sporo mieszkańców, sporo też osób, które właśnie przekazały te zabytki 
muzealne i tutaj gratulacje dla Pana dyrektora, że cały czas powiększa tę kolekcję, że tak 
powiem, może kolokwialnie, wzbogaca nasze Muzeum Okręgowe o nowe zabytki.  
- 25 stycznia miała miejsce inauguracja sandomierskiego okresu ferii w OPAK-u, akcja 
„robimy karmniki”, też ciekawy pomysł, duże zainteresowanie wśród mieszkańców, 
integracja dzieci i rodziców, wspólne majsterkowanie. Bardzo ciekawy pomysł, praktycznie 
mało kosztowny.  
- 26 stycznia odbył się VI Koncert Kolęd Prawosławnych i Hymnów Bożego Narodzenia,  
- 27 stycznia do 31 stycznia w godzinach od 10:00 do 14:00 odbył się cykl spotkań „akcja 
animacja” – cykl zajęć, w tym warsztaty filmowe, plastyczne, ruchowe.  
- W dniu 27 stycznia odbyło się otwarcie pracowni multiroom w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Ten projekt został sfinansowany w kwocie 25 000,00 zł z budżetu obywatelskiego.  
- Przygotowano i podpisano umowy na 2020 rok z realizatorami programu szczepień 
przeciwko meningokokom.  
- Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż szesnastu nieruchomości przy ulicy Krukowskiej,  
- wydano decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz MOSiR w Sandomierzu, dotyczy 
działek pod osiedlowy park przy ul. Baczyńskiego. 
- 4 lutego odbyła się inauguracyjna impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych, 
zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy.  
- 6 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego oraz żłobka przy tym 
przedszkolu z udziałem pani marszałek Renaty Janik oraz radnych, no i wielu mieszkańców  
i nauczycieli.  
- 12 lutego w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” odbyły się obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu.  
- W dniu 13 lutego w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej odbyło się spotkanie  
z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu dotyczące narkotestów.  
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- 14 lutego z okazji Walentynek odbył się koncert zespołu Maciej Balcar z Zespołem, 
oczywiście też w tym okresie mieliśmy Jarmark Walentynkowy oraz szereg innych atrakcji, 
między innymi śpiewaliśmy wspólnie, pobiliśmy rekord, że tak powiem, w śpiewaniu piosenki 
zespołu Skaldowie „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.  
- 15 lutego odbył się XIII Zimowy Triatlon Ziemi Sandomierskiej,  
- 17 lutego zakończył się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez 
burmistrza Sandomierza na podstawie Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, 
wpłynęły trzydzieści cztery oferty z tych obszarów, które znamy, czyli kultura fizyczna, 
ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym.  
- Wniosek o dofinansowanie złożony 9 stycznia w ramach konkursu ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata czternaście-dwadzieścia  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo, działanie 8.3.3. rozwój edukacji i kształcenia ogólnego w zakresie 
pod nazwą TIK. Projekt konkursowy został pozytywnie oceniony formalnie, aktualnie  
w trakcie oceny merytorycznej. Wpłynęło osiemdziesiąt jeden wniosków, tak że czekamy na 
ostateczne rozstrzygnięcie.  
- Podjęto działania w celu przeprowadzenia akcji mającej na celu zapobieganiu 
wykorzystywaniu sandomierskich seniorów przez oszustów metodą „na wnuczka”.  
- Wydano 11 746 decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i rolnego 
osobom fizycznym.  
- Wydano 72 zaświadczenia w sprawach podatkowych,  
- wydano 327 abonamentów parkingowych,  
- wydano 604 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych,  
- wydano 3 decyzje w sprawie złożenia na raty zaległości podatkowych,  
- sporządzono 2 umowy w sprawie rozłożenia na raty należności cywilno-prawnych,  
- wysłano 959 upomnień,  
- wysłano 16 przedsądowych wezwań do zapłaty.  
- 19 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie, o czym wspomniałem wcześniej, hali targowej 
na Placu 3 Maja.  
- 19 lutego w sandomierskim Ratuszu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące sezonu 
turystycznego w 2020 roku, choć dodam, że nie tylko. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele sektora turystycznego z Sandomierza, spotkanie zaowocowało 
kilkudziesięcioma pomysłami. Byłem inicjatorem tego spotkania, podjąłem rozmowy  
z ekspertami, którzy chcą pomóc Sandomierzowi w zbudowaniu nowej strategii promocji 
miasta, w zbudowaniu marki, stąd te konsultacje społeczne. Chciałem zasięgnąć jak 
najwięcej informacji, poza tym od ludzi, którzy zajmują się branżą turystyczną i promocją 
Sandomierza. Byli też przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiał pan dyrektor Dumin 
sytuację odwiedzin, czy właściwie przedstawiał konkretne liczby dotyczące odwiedzin 
turystycznych w trasie podziemnej i na Bramie Opatowskiej w porównaniu roku 
dziewiętnastego do osiemnastego, no i liczymy, że coś z tych wniosków, które były tutaj 
przedstawione z branży turystycznej eksperci do spraw budowania marki wezmą pod uwagę, 
przedstawią wizję, przedstawią koncepcję. To jest pierwsze spotkanie, następne oczywiście 
będą, będziemy dyskutować, uważam, że wspólnie powinniśmy zdecydować jako samorząd  
i jako społeczeństwo o przyszłości, o kształcie naszego miasta, w którym kierunku to miasto 
powinno się rozwijać jeżeli chodzi o branżę turystyczną, bo tak jak Państwo widzicie, jest 
naprawdę szeroki wachlarz i szerokie spektrum tych działań dotyczących turystyki, 
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dotyczących promocji jest mnóstwo w ciągu całego roku, no i myślę, że przyszedł taki czas, 
żeby się poważnie nad tym zastanowić i obrać jakiś wspólny kierunek, współpracując  
z ekspertami, którzy już wdrażali takie strategie w innych miastach z powodzeniem.  
- W zakresie gospodarki nieruchomościami ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż piętnastu 
nieruchomości przy ulicy Piaski,  
- ogłoszono czwarty przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości przy ulicy Błonie,  
- przekazano w trwały zarząd nieruchomość, położoną przy ul. Baczyńskiego park osiedlowy, 
- 21 lutego w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” odbyły się zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne „Nastoletnia depresja – przyczyny, objawy i wsparcie w chorobie”.  
- Udałem się również do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozmawiałem 
również z posłami Ziemi Sandomierskiej na temat budowy mostu oraz Lwowskiej-bis. Jak 
Państwo wiecie, trwają konsultacje, będzie wydawana decyzja środowiskowa, myślę, że 
jesteśmy na dobrej drodze, też zachęcam do tego wszystkich, szczególnie radnych, do 
zgłaszania jakichś uwag dotyczących tych koncepcji i mam nadzieję, że w ciągu kilku 
najbliższych lat wspólnymi siłami, wspólnymi zabiegami dojdzie do tej bardzo potrzebnej 
inwestycji w Sandomierzu i myślę, że wszyscy powinniśmy, tak jak tu siedzimy, o tym 
rozmawiać, za tym lobbować, bo to jest w interesie przede wszystkim mieszkańców naszego 
miasta. Oczywiście ja rozmawiam także z prezydentem Tarnobrzega, z wójtami gmin 
położonych po drugiej stronie Wisły, po prawej stronie Wisły w ramach porozumienia miast  
z dawnego województwa tarnobrzeskiego, również o tym dyskutujemy i również zabiegamy 
o to, żeby ta inwestycja powstała jak najszybciej, bo to jest inwestycja, która łączy 
Sandomierz z Tarnobrzegiem, ze Stalową Wolą, z Gorzycami, z Niskiem i mimo że powstanie, 
bo też są plany o przebiegu S74, która ma być ukończona w 2028 roku, o tym też już 
rozmawialiśmy chyba nawet na sesji Rady Miasta, że takie plany są, odcinek między 
Opatowem a Niskiem będzie realizował Oddział Rzeszowski Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad. Jest ta inwestycja na etapie ustalania przebiegu drogi, są cztery koncepcje            
i most na rzece Wiśle w przebiegu S74 ma być umiejscowiony w okolicy Andruszkowic lub 
Samborca, to uważam, i myślę, że wszyscy uważamy, że budowa drugiego mostu  
i Lwowskiej-bis jest bardzo potrzebna przede wszystkim dla nas, dla ruchu lokalnego,  
a kiedyś jeżeli pojedzie ruch tranzytowy S74 no to tylko z korzyścią dla naszego miasta, tak, 
że dziękuję”. 
Pan Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję: 
Radny Marcin Świerkula zapytał burmistrza, o zmianę na stanowisku prezesa Zarządu PEC 
„Wiemy, że w związku z tym odwołany prezes wystosował pismo z propozycją mediacyjną, 
ponieważ twierdzi, iż został błędnie odwołany z tego stanowiska, że tutaj Rada Nadzorcza 
spółki PEC dokonała tego z naruszeniem prawa. Chciałbym zapytać, czy to postępowanie 
mediacyjne się toczy, czy były już jakieś rozmowy, no i czy tutaj to roszczenie o wypłatę tego 
odszkodowania Panu prezesowi odwołanemu czy według dokumentów jest zasadne, 
ponieważ jest to potężna kwota dla spółki. Na jakim etapie jest sprawa?” 
Radny Piotr Chojnacki odniósł się do informacji burmistrza o raporcie wykonywanym przez 
RDOŚ, dotyczącym Lwowskiej-bis i drugiego mostu. „Jak rozumiem, przeczytałem tę 
informację na stronie miasta i też w innych mediach, do 5 marca można zgłaszać uwagi, ale 
uwagi trzeba zgłaszać do dokumentacji, która jest w posiadaniu RDOŚ-u. Czy nie warto 
rozważyć zorganizowania takiego spotkania w Sandomierzu, bo tak naprawdę mieszkańcy 
żeby mogli zgłaszać uwagi do raportu, no fajnie, jak by się mogli z tym raportem zapoznać. 
Czy burmistrz jest w posiadaniu tego raportu, do którego można zgłaszać uwagi ewentualne? 
No bo jeżeli go nie ma, no to tak naprawdę nie wiadomo, do czego zgłaszać te uwagi, do 
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czego składać wnioski. Dokumentacja była opracowywana prawdopodobnie piętnaście albo 
jeszcze trochę lat wstecz do całej tej inwestycji, na pewno wiele rzeczy się zmieniło 
i mieszkańcy mogą mieć uwagi, ale uważam, że takie spotkanie z przedstawicielem RDOŚ-u 
warto byłoby zorganizować” 
Radny Marek Strugała powiedział „jesteśmy odpowiedzialni za zabytki i skoro turyści 
przyjeżdżają do miasta, żeby oglądać te zabytki, skoro mamy pokaźny zastrzyk finansowy  
w ramach przybyłych turystów, chcę powiedzieć i zwrócić uwagę, ostatnio byłem  
w podziemnej trasie turystycznej, zaprosiłem znajomych, i gdy już zwiedzaliśmy tę trasę 
zauważyliśmy, że jest tam woda, pojawia się woda, i myślę, że tu jest dosyć poważny 
problem i chyba wpływa na destrukcję murów, oczywiście zarazem chyba negatywnie 
wpływa na bezpieczeństwo poruszających się chyba osób tam. A kolejny taki problem, który 
też w trasie zauważyliśmy, to gdy jest tam kilka wycieczek, myślę, że dosyć odczuwalny jest 
taki zaduch i takie ciężkie powietrze, i sądzę, że jest chyba niewystarczająca wentylacja, no  
i chciałbym, żeby tu gmina podjęła jakieś działania, aby zidentyfikować, skąd ta woda 
i dlaczego tam wpływa, no i oczywiście poprawić stan tej wentylacji. Dziękuję. A, jeszcze 
chciałem się odnieść, właściwie zapytać, czy są takie zabiegi, aby również nie ominęła miasto 
„szprycha” (nitka kolejowa), czy były jakieś spotkania?” 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił radnych o odnoszenie się do informacji udzielonej przez 
burmistrza. 
Radny Janusz Poński zapytał kiedy będą rozstrzygnięte konkursy z zakresu pożytku 
publicznego i w jakim czasie stowarzyszenia mogą liczyć na wsparcie finansowe. Poprosił  
o przyspieszenie działań w tym kierunku. 
Pan Marcin Marzec odpowiedział na pytanie radnego P. Chojnackiego, „jeżeli chodzi o to, co 
powiedziałem, czyli o konsultacjach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska to Wydział 
Techniczno-Inwestycyjny i mój zastępca pracują nad tym, żeby takie spotkanie zorganizować 
i zaprosić przedstawicieli, ponieważ mamy czas do 5 marca, więc musimy to zrobić na 
początku przyszłego tygodnia”. 
 
Ad 31 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Wojciech Czerwiec przypominał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 
2019 rok w terminie do 30 kwietnia. 
Poinformował między innymi: 
„- Wojewoda świętokrzyski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały z dnia 
23 stycznia 2020 roku w przedmiocie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sandomierz.  
- Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2019 roku kontrolę w Samorządowym Zakładzie 
Budżetowym Targowiska Miejskie i przedstawiła wyniki tej kontroli. Dokumenty kontroli są 
do wglądu w Biurze Rady, każdy z Państwa radnych i nie tylko, każdy zainteresowany może 
się zapoznać z tymi dokumentami.  
- Straż Miejska złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za 2019 rok, dokumenty są 
również do wglądu w Biurze Rady Miasta Sandomierza.  
- 29 do 30 stycznia odbyły się XXIX Spotkania Sadownicze, ja niestety nie mogłem 
uczestniczyć, ale wiem, że pan burmistrz uczestniczył w tym, było dużo wystawców, myślę, 
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że te spotkania sadownicze, które odbywają się co roku w Sandomierzu, zaowocowały 
wieloma dobrymi kontraktami i nie tylko.  
- Komisja Rewizyjna zajęła się wyjaśnieniem pewnych spraw związanych z działalnością spółki 
miejskiej, znaczy mówimy o Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Mam nadzieję, że w ciągu 
najbliższego tygodnia wiele z tych spraw, które Państwo poruszyli i nie tylko Państwo radni 
Prawa i Sprawiedliwości, ale większość radnych jest żywo zainteresowana wyjaśnieniem  
i rozstrzygnięciem pewnych sporów. Mam nadzieję, że Komisja Rewizyjna jak najszybciej się 
tym zajmie i te wnioski zostaną upublicznione.  
- Szanowni Państwo, jednym z samorządów przodujących w polityce antyplastikowej jest 
Wałbrzych. Pozwoliłem sobie przesłać Państwu radnym linki do dwóch uchwał i jednego 
apelu, który Rada Miasta Wałbrzycha podjęła w zeszłym roku, bodajże chyba przed 
wakacjami, i drugi link do uchwały, którą Rada Miasta Wałbrzycha podjęła w styczniu tego 
roku. Wiem z rozmowy z panem burmistrzem, że szykuje nam się w najbliższym czasie, chyba 
bodajże w kwietniu lub w maju, sesja typowo w cudzysłowie śmieciowa, będą procedowane 
uchwały w sprawie śmieci i nie tylko. Chciałbym, aby Państwo radni do kwietnia zapoznali się 
z tymi dwoma dokumentami, czyli z apelem Rady Miasta Wałbrzycha do mieszkańców oraz  
z uchwałą, którą podjęli 30 stycznia bodajże tego roku. Chciałbym, aby miasto Sandomierz 
podjęło podobną uchwałę na tej sesji śmieciowej.  
- Szanowni Państwo, każdy z Państwa radnych dostał zaproszenie na XX galę Klubu 
Miłośników Sandomierza im. Mariana Polońskiego na ogłoszenie wyników wyborów 
Sandomierzanina Roku 2019 i Nadziei Sandomierza 2019. W programie koncert solistów 
Polskiej Opery Królewskiej z Warszawy i Filharmonii Narodowej, gala odbędzie 7 marca 
o godzinie 16:00, oczywiście na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zapraszam bardzo 
serdecznie Państwa radnych do uczestniczenia, i nie tylko Państwa radnych, ale 
mieszkańców Sandomierza, do uczestniczenia w tej gali. 
- BWA zaprasza na wernisaże, w najbliższy piątek 28 lutego, godzina 17:00, Magdalena 
Stokłosa „Oswajanie Światła. Rysunek”, zachęcam Państwa do uczestniczenia w tych 
wydarzeniach (…)  
- Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza jutro Państwa radnych na uroczystość z okazji Dnia 
Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu, jutro o godzinie 11:00 
w budynku szkoły będzie uroczysta akademia, pan dyrektor i grono pedagogiczne oraz 
uczniowie zapraszają Państwa radnych do uczestniczenia w tej uroczystości.  
- Na koniec chciałbym Państwu radnym podziękować za dzisiejszą sesję, myślę, że sesja była 
bardzo dobrze zorganizowana i dzięki Państwu radnym trwała na tyle krótko, że większość  
z nas może uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu pana Franciszka Makowskiego, myślę też, że 
dorośliśmy już do tego, aby czas na podjęcie decyzji w sprawie głosowania zmniejszyć o pięć 
sekund, więc proszę o jakieś sugestie, czy jesteśmy w stanie przeskoczyć ten czas, i na dzień 
dzisiejszy to wszystko, dziękuję Państwu bardzo.  
 
Przechodzimy do spraw różnych, wniosków. 
 
Radny Andrzej Lebida powiedział, że „zbliża się wielkimi krokami sezon turystyczny                                
w Sandomierzu. Mamy piękne miasto, Collegium Gostomianum wygląda świetnie, katedra 
jest odnowiona, ale obok nich stoi pomnik, figura porucznika Ksawerego, która po prostu jest 
zniszczona nieprawdopodobnie. Nikt się nią nie interesuje, bo ona jest w głębi tego 
Collegium Gostomianum przy płocie i po prostu by pasowało, żeby tym się zająć”.  
Radny poprosił także o remont chodnika pomiędzy Muzeum Diecezjalnym a katedrą. 
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Pan Marcin Marzec zauważył, że pomnik stoi na terenie szkoły i będzie to inwestycja 
powiatowa. 
Radni wymienili zdania na temat wskazany przez radnego. 
Radna Kazimiera Bednarska zapytała jakie są plany co do powstania Domu Dziennego 
Pobytu w Sandomierzu? 
Pan Marcin Marzec przyznał, że jest to bardzo ważny temat na etapie planowania. Dodał: 
„ostatnio rozmawiałem z księdzem kanonikiem Rusieckim, bo miałem pomysł, żeby na jego 
terenie taki dom zorganizować, bo ma jakieś tam budynki, ale szukam po prostu wszelkich 
możliwych lokalizacji, żeby albo wybudować albo zaadoptować jakiś budynek w tym celu”. 
Radny Janusz Poński zapytał jak przygotowane są służby miejskie w związku ze światowym 
problemem związanym z koronawirusem? „Czy, Panie burmistrzu, mamy jakąś informację, 
wiedzę, jak nasze służby medyczne, sanitarne w mieście są przygotowane na tę 
ewentualność? Daj Boże, żeby to się nie stało, natomiast tak jak widzimy, ta pandemia się 
niestety rozszerza” 
Pan Marcin Marzec odpowiedział :”Wszyscy śledzimy to, co się dzieje, czytamy doniesienia 
internetowe, oglądamy telewizję, słuchamy, co ma do powiedzenia ministerstwo w tej 
sprawie. Myślę, że wszystkie służby medyczne na terenie całego kraju są postawione  
w stanie gotowości i wszystkie osoby, które przybywają z takich terenów zagrożonych, są 
badane (…). 
Radny  Janusz Poński dopytał „Czy odbywają się jakieś spotkania w tej sprawie, czy, nie 
wiem, konsultacje?’ 
Pan Marcin Marzec kontynuował: „Znaczy, ja nie organizowałem żadnych tutaj spotkań, ale 
wezmę to pod uwagę i być może wspólnie z dyrektorem szpitala, ze starostwem 
powiatowym spróbujemy jakieś takie działania dotyczące miasta i całego powiatu, żeby 
ochronić naszych mieszkańców przed tym wirusem.” 
Pan Wojciech Czerwiec zasugerował aby takie spotkania na szczeblu lokalnym zaowocowały 
wypracowaniem procedur postępowania podczas pandemii. 
Pan Marcin Marzec zapewnił, że takie działania są podejmowane ponieważ mamy 
świadomość że wirus rozprzestrzenia się.   
Mówca odpowiedział na pytanie zadane przez radnego Marka Strugałę: 
„Jeżeli chodzi o trasę podziemną to już od dłuższego czasu organizuję spotkania, rozmawiam, 
zatrudniam ekspertów, było ich nawet dwóch, po to, żeby stwierdzili, co takiego się właśnie 
dzieje w turystycznej trasie podziemnej. Dodam, że to nie jest zabytek. Skąd bierze się woda 
w turystycznej trasie podziemnej, jak udrożnić wentylację, o tym rozmawiamy, posiłkujemy 
się ekspertami.” 
Dodał, że jak na każdą inwestycję i w tym przypadku potrzebne są środki finansowe po które 
nie można sięgnąć np. do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak to można 
zrobić w przypadku zabytku.,     
„Problem leży gdzie indziej, nie w samej turystycznej trasie podziemnej, ale w nawierzchni 
rynku. Wody powierzchniowe, wody opadowe, które spadają na Stare Miasto, wprost 
przenikają w głąb ziemi, nie są należycie odprowadzane. Proszę zerknąć na rynny na terenie 
Starego Miasta, woda swobodnie spływa na bruk. Bruk układany był już chyba kilkanaście-
kilkadziesiąt lat temu, skarpa sandomierska pracuje. To jest górotwór, też mamy na to 
badania, mamy na to wyniki, jak pracuje skarpa sandomierska – dochodzi do rozszczelnień   
pomiędzy kostkami bruku, woda przenika w głąb i przedostaje się do turystycznej trasy 
podziemnej. Chcemy zaradzić temu problemowi. Najbardziej zależało mi na tym, żeby 
ekspert stwierdził i powiedział, czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo i groźba zawalenia się, 
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nie daj Boże, prawda, czy osunięcia czy jakiegoś rozszczelnienia tej turystycznej trasy – 
zapewnił, że nie, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, natomiast z czasem musimy zaradzić 
temu problemowi, bo to się może pogłębiać (…). 
Poza tym turystyczna trasa podziemna wymaga uatrakcyjnienia i też wszyscy dobrze o tym 
wiemy, widzimy, w jaki sposób tego typu obiekty są wzbogacane o jakieś nowoczesne 
technologie, o hologramy, o jakieś multimedia. Chcemy to robić, chcemy zachęcać turystów 
(…)” 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury powiedział między 
innymi, że „Problem przecieków do podziemnej trasy turystycznej trwa od kilkunastu lat, 
niestety ten problem się nasila, stąd podjęliśmy, tak jak pan burmistrz wspomniał, rozmowy 
z dwoma ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy potwierdzają słowa 
pana burmistrza, że wody opadowe, deszczowe, dostają się poprzez grunt do podziemnej 
trasy turystycznej (…) Żeby zaradzić bądź mieć przekonanie o tym, że nie zagraża to żadnemu 
bezpieczeństwu i można tam swobodnie obsługiwać ruch turystyczny zostały zamontowane 
tak zwane repery, które są zamontowane w zarówno podziemnej trasie turystycznej, jak  
i bezpośrednio na kamienicach, które leżą nad tą podziemną trasą turystyczną, aby móc na 
bieżąco śledzić i diagnozować, czy tam są jakieś odkształcenia względem poziomu czy ich nie 
(…) Dotąd nie było odnotowanych żadnych odkształceń w obrębie podziemnej trasy 
turystycznej. My tam trzy lata temu dosyć kosztowną inwestycję też przeprowadziliśmy, 
odgrzybienie i impregnacja antybakteryjna środkami chemicznymi, które pomogły, ale tylko 
na pewien okres. (…) Wszystkie ciągi powietrza zostały udrożnione, poprawione, niektóre też 
jakby kratki wentylacyjne biegnące na rynek też zostały powiększone, aby ta drożność 
powietrza była lepsza, jednak przenikanie wód gruntowych do podziemnej trasy turystycznej 
skutkuje parowaniem tej wody, która daje potem taki objaw, że mamy wrażenie, że jest nam 
duszno (…). Aby zapobiegać z kolei teraz może w inny sposób temu zagrzybieniu, próbujemy 
skorzystać ze środków ekologicznych, w zasadzie takich, można powiedzieć, probiotyków 
żywych kultur bakterii, które by sobie poradziły z tymi grzybami i pleśnią, i być może to jest 
sposób na to, żeby mimo wilgoci jednak tam te warunki były optymalne dla zwiedzania 
podziemnej trasy turystycznej. Jeszcze w zakresie unowocześnienia i wprowadzenia tam 
nowych technologii – musimy mieć świadomość, że Sandomierskie Centrum Kultury działa  
w zasadzie jako firma, która też jest placówką kultury, więc aby móc tę działalność kulturalną 
prowadzić, zyski czerpane z Bramy Opatowskiej i podziemnej trasy są zarówno na obsługę 
tych obiektów, czyli bramy i trasy przeznaczane, jak i na działalność kulturalną, i w zasadzie 
nie ma na tyle wolnych środków, żeby móc zainwestować pokaźnych pieniędzy (…) 
 
Pan Marcin Marzec poinformował o podjętych działaniach związanych z ograniczeniem 
użycia plastiku w Urzędzie oraz jednostkach podległych miastu.   
 
W nawiązaniu do pytania o spór pracowniczy w spółce PEC odpowiedział, że „od kilku 
miesięcy do Państwa docierają informacje w formie pisemnej od pracowników tej firmy, 
teraz pojawiła się sprawa pana prezesa, jest też sprawa Rady Nadzorczej, sprawa wysokich 
odszkodowań. Oczywiście jest to przedmiotem mojego zainteresowania i wielu rozmów, 
które prowadzę też z niezależnymi prawnikami, prowadzę też z moim zastępcą, prowadzę 
też z Radą Nadzorczą i niebawem o tych moich rozstrzygnięciach dotyczących PEC-u Państwo 
zostaniecie poinformowani.(…)  O szczegółach, o tym, jak zostanie to rozwiązane, będziecie 
Państwo informowani na bieżąco.” 
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Pan Paweł Niedźwiedź udzielił wyjaśnień co do linii kolejowej tzw. „szprychy”. 
„Szanowni Państwo, (…) przez województwo świętokrzyskie są planowane trzy trasy kolei 
szybkiego ruchu. Pierwsza trasa to jest przez Włoszczową i tam ma być przystanek szprychy, 
Druga trasa ma iść przez Wisłę, przez Busko-Zdrój, przez Kielce i przez Końskie, i w tych 
miejscowościach również szprycha ma się zatrzymywać. I trzecia trasa, która nas najbardziej 
interesuje, to jest Stalowa Wola, Sandomierz, Ostrowiec. Według projektu szprycha ma się 
zatrzymywać w Stalowej Woli i w Ostrowcu Świętokrzyskim, ma przechodzić przez teren 
gminy miejskiej Sandomierz, szereg gmin powiatu sandomierskiego na czele z Dwikozami, 
przystanku ma nie być. Uważam, że powinniśmy podjąć działania w tym temacie, i to 
działania bardzo energiczne. Na tym spotkaniu, i tu chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować pani byłej wojewodzie świętokrzyskiej, obecnie posłance naszej ziemi, pani 
Agacie Wojtyszek, bo ona się za nami ujęła. Jakoś tak dziwnie to wyglądało, że wszystkie te 
miejscowości, które wymieniłem, miały swoich przedstawicieli – czy w osobach 
przedstawicieli samorządu, czy posłów, senatorów, niektóre ziemie miały nawet po trzech – 
z naszej ziemi nie było nikogo, dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca 
Pani Agacie Wojtyszek, że się za nami ujęła. W tym momencie, jak Państwo doskonale 
wiecie, trwają konsultacje społeczne, o których pisze między innymi „Echo Dnia” na terenie 
gminy Dwikozy. Myślę, że to jest czas i miejsce na to, żeby jakiś apel podjąć. Jesteśmy 
miastem turystycznym, szanowni Państwo, ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby 
przystanek kolei szybkiej nas omijał”. 
Pan Wojciech Czerwiec zamknął dyskusję. 
 
 
Ad.32 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Wojciech Czerwiec podziękował obecnym za udział w posiedzeniu. 
Zamknął  XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 

Wojciech Czerwiec   
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
 
 
Protokół sporządziła:  
Renata Tkacz, inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM w Sandomierzu 
 
 
 


