
Protokół Nr 20 
z XX zdalnej sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 29 kwietnia 2020 roku 
 
Godzina rozpoczęcia sesji: - 10:00 
Godzina zakończenia sesji: - 14:30 
 
Ze względu na stan epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, XX sesja 
Rady Miasta Sandomierza odbyła się za pomocą łącza internetowego. 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 
 
Sesję przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  
Pan Wojciech Czerwiec otworzył XX sesję Rady Miasta Sandomierza i z uwagi na 
procedowanie ręczne dokonał sprawdzenia obecności radnych na sesji wyczytując imię  
i nazwisko radnego. I tak: 
Radny Andrzej Bolewski – obecny; 
Radna Kazimiera Bednarska – obecna; 
Radny Piotr Chojnacki - obecny; 
Radny Marek Chruściel – obecny; 
Radny Wojciech Czerwiec – obecny; 
Radny Jacek Dybus - obecny; 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek – obecna; 
Radna Ewa Gracz – obecna; 
Radny Robert Kurosz – obecny; 
Radny Andrzej Lebida – obecny; 
Radny Sylwester Łatka – nieobecny; 
Radny Tomasz Malinowski – obecny; 
Radny Andrzej Majewski – obecny; 
Radna Renata Kraska - obecna; 
Radny Janusz Poński - obecny; 
Radny Mariusz Prezgot – obecny; 
Radna Mariola Stępień – obecna; 
Radny Marek Strugała – obecny; 
Radny Krzysztof Szatan – nieobecny; 
Radny Marcin Świerkula – obecny; 
Jerzy Żyła – obecny; 
Przewodniczący Wojciech Czerwiec stwierdził, że na 21 radnych nieobecnych jest dwóch 
radnych, obecnych 19. Dodał, że wszystkie decyzje podejmowane na tej sesji będą miały moc 
obowiązującą.   
 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad i zapytał 
się o ewentualne uwagi co do jego treści: 



 
 

2 
 

1. Otwarcie obrad stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci  

w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy 
Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 
Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu; 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 

rok; 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza; 
12. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza; 
13. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta; 
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski; 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Wniosek zgłosił radny Tomasz Malinowski. 
Radny Tomasz Malinowski, – „jako przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa chciałbym w imieniu tej Komisji złożyć wniosek o zmianę 
porządku obrad”. Radny Tomasz Malinowski wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad 
dotychczasowy pkt 11 tj. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza. 
Następnie dodał, że komisja jednogłośnie poparła ten wniosek.  
Dodał, że powodem jest dość duża obszerność materiałów tego projektu oraz to, że komisja 
chce nad tym projektem uchwały pracować w warunkach normalnych z wysłuchaniem 
mieszkańców. Ponadto dodał, że nie podjęcie tej uchwały na tej sesji Rady Miasta 
Sandomierza nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla gminy.    
 
Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec zapytał się czy są jeszcze jakieś uwagi, co do 
porządku obrad.  
Następnie dodał, że radny Tomasz Malinowski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku 
obrad punktu jedenastego.  
Uwagi do projektu porządku obrad miał również radny Andrzej Majewski. 
 
Radny Andrzej Majewski zwrócił uwagę na projekt uchwały z autopoprawką Burmistrza 
Miasta Sandomierza, czy rada będzie nad nią głosowała. 
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Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec powiedział, że nad tą poprawką nie będzie 
głosowania, gdyż Burmistrz Miasta Sandomierza zgłosi ją w momencie procedowania 
projektu uchwały.  
 
Radny Andrzej Majewski: „Dobrze, dziękuję”. 
 
Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec: „Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania 
nad zdjęciem z porządku obrad punktu jedenastego”.  
Wynik głosowania: 
„za” – 18 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” - 1 
 
Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec stwierdził zdjęcie z porządku obrad pkt. 11 tj. 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza.  
Następnie dodał: „Szanowni Państwo, mają Państwo przed sobą porządek obrad. Od jednego 
do punktu dziesiątego zostaje taki sam, jak był, punktem jedenastym będzie punkt 
dwunasty, czyli przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza, punkt 
dwunasty: Informacja burmistrza o bieżących sprawach miasta, punkt trzynasty: Informacja 
przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza i punkt czternasty: Zamknięcie obrad. Kto  
z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad, bardzo proszę  
o zagłosowanie”.  
Wynik głosowania: 
„za” – 19 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
 
Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec stwierdził, że za projektem porządku obrad 
głosowało 19 radnych. Projekt porządku obrad XX sesji został przyjęty.  
 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach 
prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady, stwierdził, że projekt uchwały był 
procedowany przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Radny Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził, 
że wszyscy obecni członkowie komisji byli za.  
 
Przewodniczący rady Wojciech Czerwiec otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.  
Nikt nie zabrał głosu.  
 
Następnie Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały. 
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Wyniki głosowania: 
„za” – 18 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
(jedna osoba nie głosowała) 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XX/248/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci  
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 
Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że: „projekt uchwały procedowała 
również Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu”. 
 
Radny Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: Opinia 
komisji jest pozytywna.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady, otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in., że ta i następna  
w porządku obrad uchwała skierowane są do rodziców dzieci, które uczęszczały do miejskich 
żłobków, a w obecnej chwili nie mogą ze względu na stan epidemii.  
 
Radny Marcin Świerkula zaproponował, by przewodniczący obrad odczytywał również 
uzasadnienia do projektów uchwał celem przejrzystości obrad dla mieszkańców, którzy 
oglądają transmisję obrad.  
 
Radny Andrzej Bolewski wyraził nadzieję, że ten pakiet uchwał nie jest działaniem doraźnym 
a jest konsekwencją szerszego programu ze strony samorządu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że są to działania:, „które mają 
pomóc nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale i wszystkim przezwyciężyć ten trudny 
okres dla nas wszystkich”. 
Więcej uwag w dyskusji nie było. 
 
Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
„za” – 18 
„przeciw” – 0 
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„wstrzymujących się” – 0 
(jedna osoba nie głosowała) 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XX/249/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 
2015 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  

w Sandomierzu i nadania statutu 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza                  
z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym 
Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały procedowała 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Robert Kurosz - przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że 
opinia jest pozytywna. Następnie dodał, że: „Poprzez tę uchwałę zmieniamy statut żłobka 
przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 i w paragrafie 9 ustęp 6 ten paragraf otrzymuje 
brzmienie: „W terminie do 15 maja każdego roku kalendarzowego sporządzona jest lista 
dzieci przyjętych do żłobka”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.  
Poprosił Panią Tamarę Sochę - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu  
o zabranie głosu.  
 
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: „No ja może tylko dopowiem. 
Proszę Państwa, ponieważ w uchwale z dziewiętnastego roku termin składania, wywieszania 
tej listy, był 15 kwiecień. Ze względu na obecną sytuację i na to, że żłobki są zamknięte 
w obecnej sytuacji, rodzice mieli większą trudność przy składaniu tych wniosków, dlatego 
jest podjęta decyzja przez pana burmistrza, aby ten termin wydłużyć do 15 maja, i wtedy 
będzie przeprowadzona weryfikacja tych wszystkich wniosków i wywieszenie listy do 15 
maja”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie obrad. 
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W sesji uczestniczy radny Krzysztof Szatan. W sesji uczestniczy 20 radnych.  
Wyniki głosowania: 
„za” – 20 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
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Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XX/250/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 
2019 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  

w Sandomierzu i nadania statutu 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że: projekt uchwały procedowała 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Andrzej Majewski - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedział, że w tym punkcie porządku obrad będzie zgłaszana autopoprawka burmistrza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Pana Marcina 
Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in., że sytuacja związana                
z pandemią COVID – 19 jest trudna i dynamiczna. Miasto robi wszystko by utrzymać funkcje 
targowiska przy ul. Przemysłowej. W związku z tym odbywa się wyłącznie handel płodami 
rolnymi oraz dzięki rozmową z sanepidem także handel drzewkami.     
Pan Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że wiele miast całkowicie 
zamknęło place targowe. W Sandomierzu plac targowy funkcjonuje i dzięki współpracy  
z zakładem budżetowym udało się wypracować działania służące poprawie bezpieczeństwa. 
Niemniej jednak stan epidemii spowodował spadek zysków stąd propozycja. Autopoprawka 
polega na tym, że w § 1, pkt 2: „Ustala się wyjątkowo w roku 2020 wynagrodzenie 
miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty targowej w wysokości” 
zostaje wykreślony podpunkt 1, natomiast podpunkt drugi staje się punktem pierwszym. 
Następnie dodał, że: „Maj 2020 rok: 40% od sumy pobranych opłat, czerwiec 2020 roku: 30% 
od sumy pobranych opłat i lipiec 2020 roku: 20% od sumy pobranych opłat”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady wyraził nadzieję, że jest to autopoprawka 
Burmistrza Miasta Sandomierza do projektu uchwały. 
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza: „Tak, poproszę. Możemy nad tą 
poprawką głosować”. 
 
Andrzej Majewski - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedział, że komisja opiniowała projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki pana 
burmistrza. Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu głosowało siedem osób, jedna 
osoba była przeciw i jedna osoba się wstrzymała.  
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Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                
w Sandomierzu powiedziała m.in., że nowe stawki wynikają z kalkulacji przedstawionej przez 
kierownika zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie”. Dodała, że wpływy są znacznie 
niższe niż w porównywalnych, analogicznych miesiącach lat poprzednich, stąd propozycja, 
aby tę podwyżkę wprowadzić.  
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowiska Miejskiego” samorządowego zakładu 
budżetowego wspomniał o tym, iż pierwotny projekt uchwały był przygotowywany  
w zupełnie innych realiach. Pomimo pandemii udało się utrzymać funkcjonowanie 
targowiska rolno-spożywczego. Nowa propozycja czasowego podwyższenia prowizji od 
wybranych opłat targowych wynika z przewidywanego spadku wpływu relacji do prognoz  
w tych miesiącach.  
Następnie Pan Janusz Stasiak przedstawił sytuację finansową zakładu budżetowego  
w aspekcie spadku dochodów z placu targowego spowodowanego pandemią COVID – 19.   
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że chciałby wiedzieć, jakie to są realne kwoty a nie 
procenty o których mowa w projekcie uchwały oraz co z pozostałymi opłatami, jakie pobiera 
sandomierski zakład budżetowy.  
 
Janusz Stasiak - kierownik „Targowiska Miejskiego” samorządowego zakładu budżetowego 
powiedział: „Panie przewodniczący, słusznie Pan przewodniczący Chojnacki zauważył, iż 
wpływy zakładu budżetowego to nie tylko prowizja z placu targowego, to są różnego rodzaju 
usługi, reklamacja, reklamy, rezerwacje, opłaty eksploatacyjne i te wpływy spadły jeszcze  
w większym stopniu niż wpływy z opłat targowych”.  
Ponadto dodał, że: „Wynika to z prostego powodu – te wpływy zależą wprost od ruchu na 
giełdzie w Sandomierzu, od ilości wjazdów”.  
Następnie Pan Janusz Stasiak - kierownik zakładu budżetowego przedstawił kwoty prowizji  
w aspekcie nowych stawek zaproponowanych w projekcie uchwały.  
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że jako członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług był przeciw zmianom zaproponowanym w projekcie uchwały. Następnie dodał m.in., 
że podmiot ubiegający się o pomoc powinien przedstawić szczegółowe wyliczenia dotyczące 
stanu finansowego firmy, konkretne brakujące kwoty oraz konkretny cel pomocy. Dodał, że 
nad projektem uchwały powinna debatować Komisja Budżetu i Finansów a dopiero później 
Komisji Nadzoru Komunalnego.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady poprosił Pana Janusza Stasiaka kierownika 
zakładu budżetowego o szczegółowe wyliczenia. 
 
Janusz Stasiak kierownik „Targowisk Miejskich” samorządowego zakładu budżetowego 
powiedział m.in.: że zakład budżetowy poniósł stratę w wysokości około 75 000 złotych, 
mimo że jeszcze pod koniec lutego wykazywał plus około 20 000. Następnie przedstawił 
szczegółowe wyliczenia i stan finansów zakładu budżetowego.  
 
Radny Jacek Dybus odniósł się do informacji przekazanych przez Pana Janusza Stasiaka. 
Następnie sformułował pytania: Czy istnieje możliwość zaciągania drobnych kredytów przez 
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zakład budżetowy?, Czy zakład budżetowy posiada plan przełożenia części inwestycji na rok 
następny?, Jakie straty przewiduje zakład budżetowy w okresie maj – grudzień 2020 roku? 
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowisk Miejskich” samorządowy zakład budżetowy 
powiedział, że zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, więc nie może pozyskać 
kredytu. Z kolei może to zrobić gmina i przekazać w formie dotacji pieniądze. Ponadto 
powiedział, że przewiduje wzrost środków z tytułu prowizji na poziomie 150 000,00 zł. 
Następnie przedstawił analizy finansowe na kolejne miesiące, w których powiedział m.in.: 
„Uwzględniając nawet kryzys zakładam, że co najmniej tyle odprowadzimy pieniędzy do 
budżetu miasta, co w poprzednim roku obrotowym, natomiast żeby mówić o szczegółach czy 
analizę zrobić porządną ekonomiczno-finansową, potrzeba nam jeszcze kilka tygodni, bo 
kluczem jest tu to, co się zdarzy w soboty i w poniedziałki w najbliższych dwóch miesiącach”. 
 
Radna Kazimiera Bednarska: „Czy służby pilnują rozmieszczenia osób handlujących? 
Zdarzyło mi się jechać parę razy rano obok tego placu i niestety handlujący stoją według 
mnie dosyć blisko. Nie mówię tu nawet o samochodach jak o samych osobach 
sprzedających”.  
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowiska Miejskie” samorządowy zakład budżetowy 
powiedział, że trudno jest egzekwować od sprzedających wzorcowego ustawienia, wynika to 
trochę z przywiązania do sektorów danej branży. Kluczowe jest odpowiednie ustawienie 
handlujących w soboty i w poniedziałki. Zaapelował do Straży Miejskiej o pomoc w tej 
materii.  
 
Radny Marek Strugała zapytał, czy zakład budżetowy pozbawiony jest możliwości uzyskania 
kredyty z tej tzw. „tarczy antykryzysowej? 
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowiska Miejskie” samorządowy zakład budżetowy: 
„Według mojej wiedzy tak, oczywiście gmina nigdy nie jest pozbawiona takiej możliwości”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję i jeszcze raz przedstawił 
autopoprawkę Burmistrza Miasta Sandomierza. Następnie poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
„za” – 17 
„przeciw” – 1 
„wstrzymujących się” – 2 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XX/251/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  
na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 
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Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
„Mój Rynek” w Sandomierzu. 

 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że: projekt uchwały procedowała 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Radny Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedział, że: „opinia jest pozytywna. W głosowaniu wzięło udział osiem osób, z tego sześć 
było za, jedna była przeciw i jedna osoba się wstrzymała”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady poprosił Panią Angelikę Kędzierską  
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego              
w Sandomierzu powiedziała, że „zmiana podyktowana jest oczywiście wnioskiem złożonym 
przez pana kierownika Targowisk Miejskich i głównym powodem jest przejęcie przez 
targowiska w trwały zarząd nieruchomości, stąd propozycja, aby zwiększyć prowizję z 40 do 
55% na wniosek pana kierownika. Oczywiście o szczegółach i uzasadnieniu finansowym 
najwięcej powie myślę, że sam pan kierownik zakładu. Podobna sytuacja jak w przypadku 
poprzedniej uchwały”. 
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowisk Miejskich” samorządowego zakładu 
budżetowego powiedział, że projekt uchwały wynika z faktu, że zakład budżetowy 21 
stycznia tego roku przejął w trwały zarząd targowisko przy placu 3 Maja, składające się  
z wiaty handlowej, wybudowanej w ramach programu „Mój Rynek” kilka lat temu wraz  
z otaczającym terenem oraz nowej hali. To przejęcie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
Następnie Pan Janusz Stasiak przedstawił szczegółowo te koszty.   
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział m.in., że: „Ja nie wiem, skąd się bierze panu 
kierownikowi i panu burmistrzowi, a i też panu przewodniczącemu taki optymizm do 
działalności tej branży. Cały czas mówimy o pandemii. Nie wiem, czy Pan kierownik 
wkalkulował sytuację związaną z suszą. To dopiero będzie problem”. Zaapelował również  
o dokonanie szczegółowej analizy budżetu w obliczu pandemii. Dodał, że jeżeli w obliczu 
kryzysu forma prawna zakładu budżetowego się nie sprawdziła to może należy poszukać 
innej. Zaapelował o szukanie oszczędności w budżecie.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
„za” – 17 
„przeciw” – 1 
„wstrzymujących się” – 2 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XX/252/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  
na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu 

 
Ad. 8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był 
opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
Radna Mariola Stępień - przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że opinia 
komisji jest pozytywna. Dodała, że: „powyższy projekt uchwały dotyczy, jak Państwo 
widzicie, uchwały zmieniającej opłatę prolongacyjną, którą stosuje się przy udzielaniu ulg 
podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,  
i w obecnym czasie, że po prostu tej opłaty nie będzie się stosowało w obecnej chwili”. 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że: „We 
wprowadzonej uchwale w 2016 roku od tego czasu pobieramy opłatę prolongacyjną  
w wysokości 4% połowy stawki odsetkowej. Ta opłata od tego momentu nie będzie 
pobierana do czasu zakończenia tej trudnej sytuacji, czyli od każdego przesunięcia terminu 
płatności czy też odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, stosujemy opłatę 
prolongacyjną w wysokości 4%. Ta opłata od tego momentu nie będzie pobierana od 
wszystkich zastosowanych ulg”.  
 
Radny Janusz Poński powiedział m.in., że: „uchwała jak najbardziej w dzisiejszych czasach 
wskazana, natomiast procedując tę uchwałę chciałem poprosić Pana burmistrza, żeby 
przekazał może pełną informację na temat kompleksowego pakietu pomocy dla 
przedsiębiorców”.  
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała, jakie są ramy czasowe obowiązywania tej 
ulgi?  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza: „Uchwała podlega ogłoszeniu  
i wchodzi czternaście dni od daty ogłoszenia”. 
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że „Mnie chodzi o to, od jakiego 
terminu ta ulga obowiązuje, czy od początku ogłoszenia pandemii w Polsce, tak? Do chwili jej 
zakończenia? Bo żeby nie było, że na przykład ktoś będzie miał problemy z zapłaceniem za 
styczeń-luty i powie, żeby to mu potraktować też, jako ulgę”. 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że „paragraf 1 nowej 
uchwały mówi o tym. Z kolei po paragrafie 2 dodaje się paragraf 2A w brzmieniu: „Opłaty 
prolongacyjnej, o której mowa w paragrafie 1 nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia, stanu 
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epidemii, innego i w związku z COVID-19 albo w okresie trzydziestu dni następujących po ich 
odwołaniu”, czyli od momentu ogłoszenia tego stanu tej opłaty nie będziemy naliczać”. 
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza: „o pomocy dla przedsiębiorców 
mówiłem już w swoich wystąpieniach medialnych, takie informacje pojawiały się również na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, natomiast chętnie tutaj odczytam, 
jakie padły decyzje i w jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych ulg. Nadmienię, że 
już z nich korzystają, tak, że myślę, że tylko w kwestii uzupełnienia dla tych z Państwa, którzy 
nie dotarli na stronę internetową, nie kontaktowali się z urzędem, chętnie to zrobię  
i przeczytam. „Pomoc w formie określonej zarządzeniem burmistrza miasta Sandomierza 
udzielana będzie na podstawie wniosku najemcy/dzierżawcy zawierającego imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania, siedzibę, adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, e-mail, miejsce  
i rodzaj prowadzonej działalności, wnioskowana forma pomocy, – czyli na wniosek 
przedsiębiorców na bezpośredni kontakt z urzędnikiem w Urzędzie Miejskim. – Do wniosku           
o zwolnienie z czynszu/dzierżawy należy dołączyć oświadczenie o zawieszeniu działalności 
gospodarczej. Do wniosku o obniżenie czynszu i wniosku o odroczenie płatności należy 
dołączyć oświadczenie najemcy lub dzierżawcy potwierdzające skalę utraty dochodów  
w okresie ubiegania się o pomoc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,  
a w przypadku rozpoczęcia działalności w roku bieżącym za miesiąc poprzedni, sporządzony 
na podstawie książki przychodów i rozchodów, raportów fiskalnych, deklaracji, VAT-7 i tym 
podobne. Do wniosku odroczenie płatności rat/czynszu należy dodatkowo dołączyć 
oświadczenie najemcy z propozycją harmonogramu spłaty rat/czynszu. Raty nie mogą 
wykraczać poza rok 2020. Zwolnienie z czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie najmu 
lub dzierżawy innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją przedmiotu 
najmu/dzierżawy. Czynsz najmu lub dzierżawy za okres objęty zwolnieniem pozostaje bez 
zmian. Udzielenie obniżenia zwolnienia czy odroczenie płatności czynszu następuje od dnia 
16 marca 2020 roku, włącznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym został odwołany stan 
epidemii. Zwolnienie z czynszu/najmu/dzierżawy obejmuje przedsiębiorców, którzy zawiesili 
działalność gospodarczą w lokalach gminnych bądź na nieruchomościach gminnych po 
wprowadzeniu stanu epidemii i obowiązuje do czasu jego odwołania. Obniżenie czynszu, 
najmu lub dzierżawy obejmuje przedsiębiorców, którzy ograniczyli działalność w lokalach 
użytkowych lub na nieruchomościach gminnych. Obniżenie czynszu lub dzierżawy  
w wysokości 50% obowiązującej stawki czynszu bądź dzierżawy może nastąpić w przypadku 
utraty dochodu w wysokości minimum 30% w stosunku do okresów określonych w punkcie 
3). Odroczenie płatności rat, czynszu lub dzierżawy może nastąpić w przypadku utraty 
dochodów w wysokości do 30% w stosunku do okresów określonych w punkcie 3). Wniosek 
należy złożyć w formie skanu na adres mailowy Urzędu Miejskiego, w wersji papierowej              
w Biurze Obsługi Interesanta w Sandomierzu, plac Poniatowskiego. Przed udzieleniem 
pomocy burmistrz miasta może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień 
i dostarczenia dokumentacji określonej w punkcie 3). Wynajmującemu/wydzierżawiającemu 
przysługuje prawo do kontroli lokalu użytkowego/nieruchomości objętej tą pomocą. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania o ustąpieniu okoliczności 
uniemożliwiającej prowadzenie działalności”. To jest regulamin, jako załącznik do 
zarządzenia w sprawie pomocy dla przedsiębiorców/najemców gminnych lokali użytkowych, 
obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym”. 
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Radny Janusz Poński zapytał się, kto jest autorem tego regulaminu, gdyż nie był on 
konsultowany z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
 
Pan Marcin - Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną projekt był konsultowany z merytorycznymi urzędnikami z Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami. Dodał, że sandomierski samorząd jest jednym z pierwszych  
w województwie w którym przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w okresie pandemii 
zwłaszcza z branży turystycznej.  
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że jest grupa przedsiębiorców, którzy nie skorzystają                                    
z zaproponowanych ulg przez samorząd. Przedsiębiorcy aktualnie nie prowadzą działalności, 
ale jej też nie zawieszają ze względu na inne zobowiązania. Na co w takiej sytuacji mogą 
liczyć przedsiębiorcy?.  
 
Radny Krzysztof Szatan powiedział, że pomoc ze strony samorządu jest niewystarczająca. 
Dodał, że sandomierski samorząd w udzielaniu pomocy zachowuje się bardzo asekuracyjnie. 
Jego zdaniem „turystyka dla miasta jest rzeczą fundamentalną, a punkty gastronomiczne są 
jakby sednem czasami tych usług turystycznych”.  
 
Radny Marek Chruściel powiedział: „Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w punkcie 
ósmym i może do tych tematów ogólnych moglibyśmy wrócić w punkcie dwunastym podczas 
Informacji burmistrza o sprawach bieżących”. 
 
Radny Marcin Świerkula powiedział, że niesprawiedliwe są działania, w których jako miasto 
stosujemy ulgę w przypadku tych, którzy działalność zlikwidują, a w przypadku tych, którzy 
zawieszą działalność jest ta ulga mniejsza.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady przypomniał, że rada debatuje nad pkt. 8 
porządku obrad. Dodał, że poruszane tematy pojawia się jeszcze w pkt. 12 porządku obrad, 
czyli w Informacjach burmistrza o bieżących sprawach miasta. 
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „Wszystko jest w porządku, bo tutaj mówimy  
o zwolnieniach na przykład z tytułu wynajmowania lokali w zasobach gminy, ale zapominamy 
o tych przedsiębiorstwach, tych małych firmach, które wynajmują lokale od innych 
właścicieli, a z drugiej strony nie uwzględnia, bo gdzieś tam rząd zapomniał ich wpisać w tę 
tarczę antykryzysową”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady przypomniał, że rada dyskutuje nad pkt. 8 
porządku obrad.  
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
„za” – 20 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XX/253/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był 
procedowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
Radna Mariola Stępień - przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że 
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Celem projektu uchwały jest 
zabezpieczenie instytucji Sandomierskiego Centrum Kultury przed problemami finansowymi 
spowodowanymi pandemią COVID – 19.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „dotacja w kwocie 
300 000 złotych dla Sandomierskiego Centrum Kultury, głównie na wynagrodzenia dla 
pracowników, którzy są na pracy tak zwanej postojowej. Turystyczna Trasa Podziemna oraz 
Brama Opatowska nie funkcjonują, to były główne źródła dochodów, jak również hotelik 
„Krępianka”, który też już w tym okresie funkcjonował, miał gości. Te działalności nie 
funkcjonują, stąd ja proponuję taki projekt uchwały, żeby wesprzeć kwotą 300 000 złotych 
Sandomierskie Centrum Kultury”. 
 
Wojciech Dumin - dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury powiedział, że „głównym 
źródłem przychodu dla Sandomierskiego Centrum Kultury jest działalność gospodarcza  
w oparciu o Bramę Opatowską, Podziemną Trasę Turystyczną, kino „Starówka” i także 
czerpanie zysku z oferty kulturalnej, to jest opłat za zajęcia, które się odbywają w naszych 
obiektach, ale także z wydarzeń kulturalnych, które organizujemy, biletów wstępu, no i tak 
naprawdę od 12 marca to wszystko nie istnieje, bo nie możemy de facto prowadzić takiej 
działalności z wiadomych względów”. Dodał, że straty Sandomierskiego Centrum Kultury za 
okres od 12 marca do 22 kwietnia wynoszą ponad 201 000 złotych i stąd wynika prośbą  
o dodatkowe wsparcie by utrzymać ciągłość administracyjną placówki. 
 
Radny Marcin Świerkula powiedział, że sytuacja Sandomierskiego Centrum Kultury jest 
bardzo trudna i należy jej udzielić pomocy. Niemniej jednak zaznaczył, że powinna być 
opracowana strategia, co do sytuacji instytucji w przypadku przedłużania się stanu epidemii  
i związanych z nią obostrzeń, jeśli chodzi o ruch turystyczny.  
 
Radny Piotr Chojnacki zgodził się ze słowami Pana radnego Marcina Świerkuli, jeśli chodzi                   
o opracowanie strategii na przyszłość dla Sandomierskiego Centrum Kultury. Dodał, m.in., że 
istotne są dwie kwestie. Pierwsza czy dotacja w wysokości 300 000 zł wystarczy do końca 
roku przy czarnym scenariuszu trwania stanu epidemii i druga czy Sandomierskie Centrum 
Kultury powinno zajmować się turystyką czy tylko działalnością kulturalną.  
 
Radny Janusz Poński również wyraził obawy, co do przyszłości Sandomierskiego Centrum 
Kultury. Przyznał, że należy szukać nowych rozwiązań dla tej instytucji. Ponadto poprosił 
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dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury o podanie miesięcznych kosztów utrzymania 
placówki. Poprosił również Panią Skarbnik o informacje, co do wysokości środków na 
kontach Urzędu Miejskiego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady wyraził nadzieje, że Pani Skarbnik Miasta 
Sandomierza jest przygotowana na takie pytania.  
 
Radny Piotr Chojnacki przypomniał, że: „w poprzedniej kadencji, kiedy przekazywaliśmy                         
w administrowanie obiekty Trasa Podziemna i Brama Opatowska pod Sandomierskie 
Centrum Kultury, miało być to rozwiązanie tymczasowe, które miało tylko sprawdzić, jakie są 
faktyczne dochody z tych obiektów”.  
 
Radny Krzysztof Szatan powiedział, że ciekawym rozwiązaniem byłoby przekazać 
administrowanie Bramą Opatowska i Podziemną Trasą Turystyczną pod PTTK i oddzielić 
działalność turystyczną i kulturalną w ramach Sandomierskiego Centrum Kultury.  
 
Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że każde zmiany w Sandomierskim Centrum 
Kultury będą wiązały się ze zwolnieniami pracowników. Nie jest to dobry pomysł. Dodała, że 
należy wspierać SCK, gdyż kultura w mieście jest bardzo ważna. Ponadto wyraziła 
przekonanie, że czas pandemii kiedyś się skończy i życie wróci do normy.  
 
Radny Marek Strugała powiedział, że Sandomierskie Centrum Kultury powinno w dalszym 
ciągu prowadzić działalność turystyczną i kulturalną.  
 
Radny Krzysztof Szatan powiedział, że należy się zastanowić nad rozwiązaniami dotyczącymi 
nie tylko SCK, ale również stowarzyszeń takich jak Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej i dzierżawieniem przez nią kamienicy. Dodał, że wiele spraw w mieście jest 
nie do końca uregulowanych i warto byłoby w obecnym czasie takie tematy rozwiązać. Nowe 
rozwiązania powinny być odporne na działania kryzysowe. 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie  
z przepisami prawa gmina powołując instytucję kultury wyposaża ją w majątek, z którego 
czerpie instytucja korzyści i dzięki temu jest w stanie się utrzymywać.  
Pani Barbara Grębowiec dodała, że do tej pory Podziemna Trasa Turystyczna i Brama 
Opatowska przynosiły dochody w wysokości 3 500 000 zł rocznie. Te dochody były 
przekazywane Sandomierskiemu Centrum Kultury. Następnie Pani Barbara Grębowiec 
Skarbik Miasta Sandomierza omówiła przesunięcia budżetowe zawarte w projekcie uchwały. 
Dodała na koniec, że wszystkie jednostki podległe miastu jak i wszystkie wydziały w Urzędzie 
Miejskim otrzymały pisma o nieponoszenie żadnych dodatkowych wydatków,  
o niezawieranie kolejnych umów i realizowanie wyłącznie już podpisanych.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Sandomierskie Centrum 
Kultury odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Sandomierza. Jakiekolwiek 
pomniejszenie budżetu SCK spowoduje ograniczenie działalności tej instytucji. Dodał, że SCK 
zarządza placówkami znajdującymi się na terenie całego miasta jest to bardzo szeroka 
działalność kulturalna dla mieszkańców Sandomierza. Dodatkowo SCK organizuje szereg 
imprez masowych, które ze zrozumiałych względów w obecnej sytuacji się nie odbywają. 
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Następnie Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że warto przekazać 
kwotę 300 000 zł na dalszą działalność SCK, gdyż okres epidemii nie będzie trwał wiecznie. 
Nie ma samorządu w Polsce, które byłby przygotowany na skutki pandemii. Nikt takiej 
sytuacji nie przewidział. Jako samorządowcy uczymy się funkcjonować w nowych realiach, 
tworząc pewne regulacje.  
 
Pan Wojciech Dumin - dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury powiedział, że 
„wywiązała się bardzo ciekawa i szeroka dyskusja na temat Sandomierskiego Centrum 
Kultury i zakresu, jaką działalność prowadzi właśnie ta placówka i dobrze, że tak się dzieje, bo 
faktycznie nasza placówka jest ważną placówką dla Sandomierza, odpowiada właśnie za 
działalność kulturalną, która jest, jak wszyscy wiemy, zadaniem własnym gminy, i to gminy 
powołują odpowiednie centra czy domy kultury, żeby tę działalność móc prowadzić na 
własnym terenie. W naszym przypadku właśnie zostało powołane Sandomierskie Centrum 
Kultury w 2009, żeby płynnie przejąć działalność od organizacji pozarządowej, która 
wcześniej prowadziła taką działalność – tutaj mowa o „Fundacji Kultury Ziemi 
Sandomierskiej”. Następnie dodał, że Statut Sandomierskiego Centrum Kultury pozwala na 
prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej, ale także na prowadzenie usług 
noclegowych.  
Dodał, że Sandomierskie Centrum Kultury złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w Sieci”, dzięki któremu SCK będzie 
mogło utrzymać prowadzić działalności w jedenastu obszarach głównie edukacyjno – 
animacyjnych. Dodał, że dzięki temu programowi SCK będzie mogło utrzymać działalność 
kulturalną nie narażając miasta na dodatkowe koszty. Na zakończenie wyraził nadzieję, „że  
w ciągu miesiąca będziemy mogli uruchomić z dużymi ograniczeniami, ale jednak, działalność 
Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej, no i te obiekty znów będą mogły 
generować przychód, który zostanie oczywiście w budżecie naszej placówki na działalność 
kulturalną, więc jakby argumentów to czy dzielić, czy nie dzielić działalność turystyczną – 
myślę, że to jest kwestia na osobną komisję, co najmniej, bo na pewno trzeba by 
przewartościować wszystkie za i przeciw i zdecydować, których argumentów jest więcej  
i które są ważniejsze”. 
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że będzie głosował za przedstawionym projektem 
uchwały. Zaznaczył jednak by w przyszłości projektując budżet miasta zakładać taką ilość 
środków w budżetach jednostek, która pozwoli na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz 
opłat za media. Wyraził również nadzieje, że kwota 300 000 zł wystarczy placówce na 
przetrwanie tego trudnego okresu.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Pan dyrektor Wojciech 
Dumin jest głównym operatorem przy współpracy z Referatem Kultury, Promocji, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miejskiego tzw. „Vouchera Optymizmu”. Dodał, że „Voucher Optymizmu” 
to jeden z pomysłów przy zaangażowaniu licznej grupy lokalnych przedsiębiorców z branży 
turystycznej po to, żeby zaproponować turystom po atrakcyjnych cenach jak najwięcej 
możliwości do zwiedzenia, do zobaczenia w Sandomierzu w momencie, kiedy sytuacja 
epidemiczna się poprawi, i kiedy turyści będą mogli odwiedzać nasze miasto.  
 
Radny Krzysztof Szatan stwierdził, że w obecnej sytuacji Rada Miasta i organ wykonawczy 
gminy musi ponieść konsekwencji związane z funkcjonowaniem SCK. Wyraził jednak zdanie, 
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że w przyszłości pewne ustawowe zadania gminy warto byłoby przekazać stowarzyszeniom, 
które lepiej mogłyby zarządzać pewnymi obiektami lub sferami życia miasta nawet w czasach 
kryzysu. Na koniec dodał, że zakłady budżetowe mają określone prawem ograniczenia  
w przeciwieństwie do stowarzyszeń, których działalność jest bardziej elastyczna.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że chciałaby, aby 
każdy otrzymał – i stowarzyszenia, i SCK i wszystkie inne miejskie jednostki takie pieniądze, 
żeby mogły realizować zamierzone cele. Przypomniała, że tegoroczny budżet został obcięty  
o 80 000 000 zł, jeżeli chodzi o wydatki. Na koniec przypomniała o dochodach, które miasto 
w 2012 roku miało z Podziemnej Trasy i z Bramy Opatowskiej, kiedy były one użyczone PTTK-
owi. Jeżeli chodzi o roczny dochód z tych obiektów dla miasta wynosił on 185 000 zł z kolei  
w 2019 rok 3 500 000 zł. 
 
Radny Marcin Świerkula powiedział, że sytuacja, która zaistniała wymusi pewne działania                      
w przyszłości. Wyraził nadzieje, że Rada Miasta jak i Pan burmistrz zastanowią się wspólnie 
nad funkcjonowaniem Sandomierskiego Centrum Kultury a przede wszystkim nad jego 
działalnością w zakresie Podziemnej Trasy Turystycznej czy Bramy Opatowskiej. Ponadto 
radny Marcin Świerkula zaproponował tzw. spacery wirtualne online po najważniejszych 
sandomierskich zabytkach za odpłatnością.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że: „Chciałbym tylko dodać, że 
taki spacer już jest w internecie”. 
 
Radny Marcin Świerkula powiedział, że „Ale nie za opłatą”. 
 
Radny Janusz Poński powiedział, że nikt z obecnych czy uczestniczących w dzisiejszej 
telekonferencji nie jest przeciwko proponowanej uchwale, ale nie powinno się ratować 
jednej instytucji kosztem pozostałych np. stowarzyszeń. Dodał, że jako radni „będziemy 
obserwowali, jak sytuacja się będzie rozwijać”.  
Radny ponownie zwrócił się do Pani Barbary Grębowiec o przedstawienie stanu środków na 
kontach Urzędu Miejskiego na dzień dzisiejszy. 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że „na ten moment na 
rachunku podstawowym mamy 2 000 000 zł, na rachunku za śmieci mamy 400 000 zł i na 
rachunku za czynsze mamy około 100 000 zł”. Następnie Pani Barbara Grębowiec 
przedstawiła szczegółowo aktualny stan finansów Gminy Sandomierz.  
 
Radny Andrzej Lebida powiedział, że słowa Pani Barbary Grębowiec Skarbnika Miasta 
Sandomierza unaoczniły, jakie duże miasto ma dochody z Bramy Opatowskiej i z Trasy 
Podziemnej. Dodał, że „panika, która po prostu na chwilę obecną jest na całym świecie, ona 
będzie ustępowała i te obiekty będą na pewno przynosiły wielkie korzyści, dlatego sądzę, że 
wspomaganie teraz SCK jest na miejscu i cieszmy się z tego, że będziemy mogli dalej 
funkcjonować”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
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„za” – 19 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
Jedna osoba nie głosowała. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 
 

Uchwała Nr XX/254/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 
2019 rok.  
 
Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały procedowała 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny             
i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Dodała, że trzeba oddać wielki 
szacunek pracownikom opieki społecznej, „bo to też są również cisi bohaterowie”.  
 
Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
powiedziała, że „zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej gmina corocznie jest zobowiązana 
do przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok poprzedni. Powyższa ocena jest 
podstawą do planowania budżetu na rok kolejny. Ocena zasobów pomocy społecznej 
obejmuje dane ilościowe, dotyczące przede wszystkim osób i rodzin korzystających z pomocy 
społecznej, również uwzględnia infrastrukturę, kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej, dane 
dotyczące organizacji pozarządowych oraz nakłady finansowe na poszczególne zadania. Do 
2018 roku ocena zasobów była przygotowywana na podstawie danych, które były zbierane 
przez ośrodek od różnych instytucji działających na terenie miasta, aktualnie większość 
danych do oceny jest zasilana ze zbiorów centralnych. Tak naprawdę Ośrodek Pomocy 
Społecznej aktualnie skupia się głównie na danych dotyczących ilości osób i rodzin 
korzystających z pomocy społecznej”. 
 
Radny Piotr Chojnacki podziękował Pani Dorocie Tarnawskiej za całokształt działalności i za 
pomoc mieszkańcom. Stwierdził, że jako radny zawsze może liczyć na przychylność 
pracowników OPS a Pani dyrektor zawsze jest otwarta na udzielenie informacji i na pomoc. 
Następnie radny Piotr Chojnacki zauważył, że postępuje degradacja pojęcia „mieszkanie 
socjalne” gdyż zauważalny jest spadek zainteresowania tego typu lokalami. Zdaniem radnego 
ludzie nie starają się o mieszkania socjalne, bo wiedzą, w jakim środowisku będą musieli żyć.  
 
Radny Marcin Świerkula zapytał, się czy prognozy zawarte w dokumencie o liczbie 
oczekujących na mieszkania socjalne brały pod uwagę aktualną sytuację związaną  
z rozprzestrzenianiem się COVID – 19. Wyraził wątpliwość czy dokument ten nie powinien 
być zaktualizowany.  
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Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że „ocena 
zasobów pomocy społecznej była przygotowywana wcześniej, tak, że nie wzięto jeszcze pod 
uwagę obecnej sytuacji, jaka panuje w kraju”. 
 
Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że analizując dokument zwróciła uwagę, że w 2019 
rok OPS w Sandomierzu udzielił tylko jednej osobie pomoc odnoście przemocy domowej.  
 
Pani Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że dokument 
uwzględnia wyłącznie rodziny objęte wsparciem finansowym i rzeczowym na podstawie 
Ustawy o Pomocy Społecznej. Nie uwzględnia, więc osób, które korzystają ze wsparcia, które 
oferuje zespół interdyscyplinarny. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: 
„za” – 18 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
Dwie osoby nie głosowały. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
podjęła uchwałę: 

Uchwała Nr XX/255/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok 
 
Ad. 11. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że do dnia dzisiejszego nie 
wpłynęły żadne uwagi do tych protokołów. W związku z tym zarządził głosowanie w sprawie 
ich przyjęcia.  
Wyniki głosowania: 
„za” – 18 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” – 0 
Dwie osoby nie głosowały. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
przyjęła protokoły z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 12 Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady poprosił Pana Marcina Marca Burmistrza 
Miast Sandomierza o informacje w tym punkcie porządku obrad. 
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział: „Szanowni Państwo, 
sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych  
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w okresie od 16 marca do 24 kwietnia 2020 roku: w związku z rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej COVID-19, uwzględniając polecenia i instrukcje wojewody świętokrzyskiego 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu podjął następujące działania: nawiązano 
współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu w zakresie 
przekazywania informacji o osobach objętych kwarantanną celem weryfikacji, czy dane 
osoby wymagają pomocy żywnościowej. Weryfikacja jest przeprowadzana zdalnie, to jest 
poprzez przeprowadzenie wywiadu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 19 marca 2020 roku sanepid nie ma 
obowiązku zgłaszania do OPS wszystkich osób objętych kwarantanną, jedynie tych, które 
wymagają wsparcia w zabezpieczeniu żywności, leków. W powyższym okresie sanepid zgłosił 
do OPS dwie osoby objęte kwarantanną domową. Nawiązano kontakt telefoniczny z wyżej 
wymienionymi osobami, poinformowano o możliwościach wsparcia zgodnie z poleceniem 
wojewody świętokrzyskiego. Osoby poinformowały, że obecnie nie potrzebują pomocy, jeśli 
będzie taka potrzeba skontaktują się z OPS. I tutaj chciałbym też podziękować w tym miejscu 
wszystkim pracownikom OPS i Pani dyrektor za tę pracę. Wiem, że jest uruchomiony telefon, 
na który mogą dzwonić osoby, telefon czynny jest również poza standardowymi godzinami 
pracy, tak, że ta pomoc pracowników i dyrekcji OPS jest faktyczna i z niej korzystają 
mieszkańcy. Nawiązano kontakt z Caritas diecezji sandomierskiej z organizacją, która 
zadeklarowała pomoc żywnościową dla osób objętych kwarantanną. Caritas deklaruje pomoc 
żywnościową w ramach programu unijnego dla osób, których dochód nie przekracza 200% 
kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, to jest 1 402 złote dla osoby 
samotnej i 1 056 złotych w rodzinie. Nawiązano kontakt z koordynatorem zabezpieczenia 
żywności dla osób objętych kwarantanną, panem Andrzejem Bugałą, 102 Batalion Obrony 
Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni 
sprzęt, dlatego zgodnie z poleceniem wojewody świętokrzyskiego będą dostarczać żywność 
osobom objętym kwarantanną. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Polityki Pracy  
i Polityki Społecznej, które wpłynęło do OPS w dniu 19 marca 2020 roku konieczne jest 
pełnienie dyżurów pod numerem telefonu ośrodka codziennie w godzinach od 7:30 do 
19:00. Ustalono właśnie ze mną, że po konsultacjach z Urzędem Wojewódzkim nie będzie 
dyżuru w budynku OPS, jednak ustalono przekierowanie z numeru stacjonarnego OPS na 
telefon komórkowy, pod którym będzie pełnił dyżur telefoniczny pracownik OPS. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu codziennie do godziny 11:00 przekazuje do Urzędu 
Wojewódzkiego bieżące informacje, między innymi z obszaru pomocy społecznej w związku  
z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa. Sprawozdanie dotyczy osób 
objętych kwarantanną domową i zakresu udzielonego dla tych osób wsparcia. Dane 
dotyczące ilości osób objętych kwarantanną domową są pozyskiwane od rzecznika policji.  
W ramach współpracy z grupą ratownictwa PCK w omawianym okresie dostarczono zakupy 
dla dziewięciu osób w dniu 25 marca oraz dwunastu osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych w dniu 27 marca. W okresie od 30 marca do 3 kwietnia Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otrzymała informację o pięciu osobach objętych 
kwarantanną domową, trzem z nich udzielono wsparcia w formie żywności przyznanej  
w ramach programu właśnie z tych środków unijnych, którą dostarczali żołnierze z WOT.  
W ramach współpracy z grupą ratownictwa PCK dostarczono zakupy dla dziewięciu osób  
w dniu 31 marca oraz dziewięciu osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w dniu 
3 kwietnia. Także w ramach współpracy z tą grupą ratownictwa PCK dostarczono zakupy dla 
sześciu osób w dniu 16 kwietnia i sześciu osób w dniu 17 kwietnia. Również w dniach 20 i 24 
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kwietnia dostarczono zakupy dla sześciu osób i 21 oraz 24 kwietnia dla dziesięciu osób 
starszych, samotnych i niepełnosprawnych.  

Pracownicy Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek 
Błonie” zaangażowali się w szycie maseczek ochronnych. Czterdzieści maseczek zostało 
przekazanych grupie PCK Sandomierz oraz około dwudziestu pracownikom świetlic i 
przedstawicielom instytucji, z którymi współpracuje świetlica. Szycie maseczek zaplanowano 
na kolejne tygodnie. Pracownicy Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego 
„Przystanek Błonie” organizują zdalną pomoc uczniom w nauce oraz zdalne wsparcie 
emocjonalne w tym trudnym okresie.  

W dniu 24 marca opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą „Przebudowa 
wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ulicy  
Cieśli” w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego. Termin składania ofert upłynął 15 kwietnia, otwarcie ofert nastąpiło właśnie 
tegoż dnia. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 
jest kwota brutto 200 000 złotych. Wpłynęło sześć ofert. W dniu 21 kwietnia wysłano do 
wykonawców wezwanie do przedstawienia oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 23 kwietnia wysłano do wykonawcy 
wezwanie do złożenia oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziałów postępowań.  

Trwa dostarczanie maseczek do gospodarstw domowych z terenu miasta, do dnia 
dzisiejszego przekazano około 6 500 maseczek. W szycie maseczek oprócz pracowników 
Świetlicy Środowiskowej „Przystanku Błonie”, MOSiR oraz Urzędu Miejskiego zaangażowały 
się „Amazonki” z koleżankami. Wymienię te panie z nazwiska, ponieważ należy im się 
ogromne podziękowanie i szacunek za tę woluntarystyczną pracę. To są panie Grażyna 
Rękas, Jolanta Drypa, Elżbieta Wierzchowska, Barbara Błaszczyk, pani Ewa Kwiecień ze 
Stowarzyszenia Diabetyków, pani Katarzyna Piechniak, pani Grażyna Czerwonka i Katarzyna 
Tinc. 2 000 sztuk maseczek zostało zakupionych i przekazanych dla mieszkańców 
Sandomierza przez Pilkington Automotive Poland. Część maseczek szyją na zamówienie 
gminne Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tratwa”, tak, że ogromne podziękowania dla tych 
naszych parterów za tę pomoc.  

Zostały przygotowane propozycje rozwiązania umów zawartych z organizacjami 
pozarządowymi na realizację w 2020 roku zadań publicznych, przedmiotowe rozwiązanie 
miałoby nastąpić na podstawie paragrafu 11 ustęp 11 tychże umów, który stanowi, iż umowa 
może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za 
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym przypadku siły wyższej w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, które uniemożliwiają wykonanie 
umowy.  

Podjąłem zarządzenie w sprawie określenia formy udzielenia pomocy dla 
przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych 
oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza                       
o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym.  

Szukając oszczędności w tym trudnym czasie podjąłem decyzję o ograniczeniu 
oświetlenia wybranych ulic, placów, skwerów i tak dalej od godziny 23:00 do świtu, o 
odstąpieniu od wszelkich inwestycji na terenie gminy, realizowane będą tylko zadania 
inwestycyjne, które już zostały rozpoczęte, między innymi przebudowa ulicy księcia Henryka 
Sandomierskiego – dokumentacja techniczna, zadanie zlecone w osiemnastym roku, 
nierozliczone; budowa cmentarza przy ulicy Zamiejskiej – wykonanie dokumentacji, 
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przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Cieśli, przebudowa bulwaru nad Wisłą, II etap Koprzywianka – dokumentacja, zadanie 
zlecone w 2017 roku, chociaż tutaj trwają też pewnego rodzaju negocjacje, które prowadzi 
mój zastępca, tak, że może na następnej sesji poinformuję o wynikach tych negocjacji. 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Mickiewicza 39 – wymiana 
oświetlenia; montaż paneli fotowoltaicznych, zadanie zlecone w 2019 roku – dotyczy 
wykonania dokumentacji; termomodernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 4, ulica 
Cieśli – tak samo, dotyczy wykonania dokumentacji. Utworzenie żłobka na terenie gminy 
Sandomierz, modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie 
miasta Sandomierz – trwa wybór ofert w przetargu nieograniczonym, to samo dotyczy etapu 
II: wymiany oświetlenia ulicznego. Połączyliśmy te dwa etapy w jedną całość. Ożywienie 
terenów poprzemysłowych, przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej – 
dokumentacja; modernizacja placu 3 Maja, zadanie zlecone w dziewiętnastym roku – to 
zadanie się niedawno zakończyło, ta część, ten etap III został już… znaczy został oddany do 
użytku to jest za dużo powiedziane, bo został, że tak powiem, zakończony, natomiast wiemy, 
że w obecnej trudnej sytuacji trudno jest korzystać z tego rodzaju obiektów rekreacyjnych. 
Odnowienie elewacji i dachu zabytkowych kamienic, umowa na wykonanie robót 
budowlanych zawarta 9 marca 2020 roku; zabezpieczenie fragmentów murów obronnych 
przy ulicy Żydowskiej, istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu –  
w tym roku musimy jakby wykonać niewielką robotę budowlaną, abyśmy nie stracili 
możliwości pozwolenia na budowę. Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu – zadanie 
zlecone w grudniu dziewiętnastego roku, remontu ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu – 
zadanie zlecone też w roku dziewiętnastym, remont ulicy Polnej, II Pułku Piechoty Legionów, 
Rokitek – dokumentacja.  

Z dniem 18 marca 2020 roku wprowadzona została zmiana dotycząca rozkładu jazdy 
obowiązującego w dni nauki szkolnej i polega na jego zastąpieniu rozkładem jazdy 
obowiązującym w soboty. W bieżącym roku z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową 
gminy nie przewiduję wypłat żadnych dodatkowych wynagrodzeń, wręcz przeciwnie – 
rozważam możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady podziękował Panu Marcinowi Marcowi 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza i otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  
 
Radny Marcin Świerkula zapytał się jak aktualnie wygląda sytuacja ze stowarzyszeniami?, 
Czy miasto zrezygnowało z niektórych inwestycji w związku z trudną sytuacją finansową 
gminy? oraz jak wygląda sytuacja z nowo powstałym parkiem rekreacyjnym na osiedlu przy 
ul. Baczyńskiego? 
 
Radny Andrzej Lebida poprosił o możliwość ustawienia znaku ograniczającego prędkość na 
ulicy Staromiejskiej.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział, że znak na pewno zostanie 
ustawiony.  
 
Radny Krzysztof Szatan zapytał się w imieniu mieszkańców o możliwość poszerzenia ulicy 
Mokoszyńskiej w związku z trwającym remontem tej ulicy.  
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Radny Janusz Poński poprosił o aktualną informację na temat stowarzyszeń, które są 
największymi beneficjentami pomocy ze strony miasta. Dodał, że wstrzymanie dotacji może 
spowodować upadłość tych stowarzyszeń. Następnie zwrócił się do Pana Marcina Marca 
Burmistrza Miasta Sandomierza o informację, kto będzie obsługiwał miejskie szalety, po tym 
jak rozwiązana została umowa z Wisłą Sandomierz.  
 
Radna Kazimiera Bednarska zasugerowała, że pojawiają się negatywne komentarze  
w Internecie i przestrzeni publicznej dotyczące pracowników sandomierskiej służby zdrowia. 
Poprosiła włodarzy miasta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  
 
Radny Marek Strugała poprosił o zainteresowanie się miejskimi ujęciami wody w postaci 
m.in. studni w związku z brakiem opadów i grożącą suszą.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady poprosił o zajęcie stanowiska w poruszanych 
kwestiach Pana Marcina Marca - Burmistrza Miasta Sandomierza.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in., że sprawa związana 
ze stowarzyszeniami jest niepotrzebną aferą medialną. Ze swojej strony zapewnił, że nie 
podjął żadnych decyzji dotyczących rozwiązania umów ze stowarzyszeniami. Dodał, że 
zaproponował rozwiązanie umów za porozumieniem stron, w związku z trudną sytuacją 
finansową gminy spowodowaną przez COVID-19. Ponadto Pan Marcin Marzec - Burmistrz 
Miasta Sandomierza zaproponował stowarzyszeniom pomoc prawną i merytoryczną  
w ubieganiu się o środki z tzw. „tarczy antykryzysowej” proponowanej przez rząd.  

Dodał, że „gmina w oparciu o konkurs, który przeprowadziła w oparciu o ustawę  
o pożytku publicznym i wolontariacie, przekazała dotacje na zadania. Wiemy, że 
wykonywanie tych zadań w obecnej sytuacji jest niemożliwe, więc uważam, że kluby 
powinny podjąć dialog i powinny mi wskazać – mi, jako burmistrzowi i nam, jako 
samorządowcom – przedstawić swoją trudną sytuację, zmienić w mojej ocenie 
harmonogramy, kosztorysy i zaproponować takie rozwiązania, które zadowolą zarówno 
samorząd jak i kluby, po to, żeby pozwolić tym klubom w trudnej sytuacji przetrwać”.  

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że odbył kilka rozmów  
z prezesami stowarzyszeń, którzy są największymi beneficjentami i zapewnił ich o swojej 
otwartości na dialog, na rozmowę, na propozycje, w jaki sposób przekazać dotacje na 
zadania, które stowarzyszenia wykonują.  

Dodał, że wyszedł z propozycją zmiany harmonogramów, kosztorysów, aneksowania 
umów, o zmianę terminu przesunięcia płatności itd. W obecnej sytuacji samorząd czeka na 
reakcję.  

Następnie Pan Marcin Marzec Burmistrz - Miasta Sandomierza odniósł się do sytuacji 
z szaletami miejskimi mówiąc, że dwa z nich zostały zamknięte ze względu na znikomy ruch 
uliczny związany z „narodową kwarantanną”. Dodał, że już na przełomie roku proponował 
SKS „Wiśle Sandomierz” możliwość prowadzenia myjni samochodowej przy PGKiM  
w Sandomierzu, dzięki czemu otrzymywaliby oni znaczne środki finansowe.  

Dodał, że „czekam na propozycje stowarzyszeń, klubów, które potrzebują wsparcia, 
potrzebują pomocy, a tak jak relacjonowała pani skarbnik, z sytuacji finansowej obecnej i tej 
prognozowanej, która nie wiemy, stąpamy po cienkim lodzie, tak? Nie wiemy, co się 
wydarzy, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Mówi się o poprawie sytuacji – daj Boże, żeby 
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tak było, ale już na tej sesji też padły zdania mówiące o tym, że należy zakładać scenariusz 
czarny przy okazji debaty czy dyskusji o uchwale dla Sandomierskiego Centrum Kultury”. 

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza nawiązał do inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynków publicznych i powiedział, że dofinansowanie sięga 95%  
i szkoda byłoby żeby te środki przepadły. Dodał, że w bieżącym roku samorząd wykona 
niezbędną dokumentację.   

Burmistrz Miasta Sandomierza pozytywnie odniósł się do postulatu oszczędzania 
wody i poszukiwania miejsc z jej ujęciami w postaci m.in. studni. Dodał, że pojawiają się już 
państwowe komunikaty zalecające jej racjonalne gospodarowanie. Sandomierski samorząd 
będzie wstrzymywał częste koszenie traw, będą powstawać tzw. „łąki kwiatowe” tam gdzie 
jest taka możliwość.  

Na zakończenie Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że do pozostałych kwestii 
odniesie się Pan Paweł Niedźwiedź.   
  
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że nowy park 
osiedlowy przy ul. Baczyńskiego jest skończony, ale ze względu na stan epidemii nie może 
być w pełni otwarty dla mieszkańców. Samorząd wystąpił do Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej z prośbą o wytyczne i zgodę na użytkowanie w nowych warunkach. Na 
terenie tego parku nie funkcjonuje również tężnia, gdyż pracownicy MOSiR-u są aktualnie 
szkoleni w zakresie jej prawidłowej obsługi.  

Następnie Pan Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odniósł 
się do negatywnych opinii na temat pracowników służby zdrowia mówiąc m. in.: „Ja myślę, 
szanowni Państwo, że nie ma wśród nas osoby, która ma, co do tego jakiekolwiek 
wątpliwości, robicie Państwo wspaniałą robotę i gdyby nie Wy to powiedzmy sobie szczerze, 
szanowni Państwo, u nas byłby dramat. To, że powiat sandomierski i miasto Sandomierz jest 
taką, powiedziałbym, białą plamą tutaj w obszarze zachorowań na koronawirusa to jest 
właśnie Wasza praca, Wasza odpowiedzialność, Wasza fachowość”.   

Ponadto Pan Paweł Niedźwiedź odniósł się do kursowania miejskich autobusów 
mówiąc, że samorząd na bieżąco analizuje sytuację, niektóre kursy są dublowane zwłaszcza 
te, które przypadają na poranny i popołudniowy szczyt. Wyraził także nadzieje, że po 
majowym weekendzie nastąpi poluzowanie obostrzeń związanych z funkcjonowaniem 
komunikacji publicznej. Na koniec Pan Paweł Niedźwiedź omówił sytuację związaną  
z przebudową ulicy Mokoszyńskiej informując, że Gmina Sandomierz zwróciła się dyrekcji 
Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w sprawie przekazania w formie darowizny części 
gruntów szkolnych w celu poszerzenia przebudowywanej ulicy. Oczywiście dyrekcja szkoły 
nie może podejmować samodzielnie takich decyzji musi być w tej kwestii zgoda organu 
prowadzącego szkołę, czyli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodał, że kiedy wniosek 
zostanie pozytywnie rozpatrzony, samorząd rozpocznie procedurę podziału nieruchomości 
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W tej kwestii 
niezbędna będzie również uchwała Rady Powiatu Sandomierskiego o wyrażeniu zgody na 
odstąpienie w celu dokonania darowizny. 

Na koniec Pan Paweł Niedźwiedź odniósł się do pomocy stowarzyszeniom mówiąc  
o umowie na dzierżawę Kamienicy Oleśnickich, która jest umową długoterminową. Mając na 
względzie przepisy ustawy o finansach publicznych powiedział, że nie dopuszczają one 
możliwości wpisania w wieloletniej prognozie finansowej dotacji.   

Ostatnią poruszoną kwestią było umieszczenie znaku drogowego ograniczającego 
prędkość na ulicy Staromiejskiej mówiąc, że „mam wątpliwości, czy generalnie postawienie 
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tam znaku załatwi sprawę, oczywiście postaramy się go postawić, oczywiście w uzgodnieniu  
z konserwatorem zabytków”.   
 
Radny Krzysztof Szatan stwierdził, że z jego informacji wynika, że wszelkie niezbędne zgody 
zostały już wydane.  
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że jeżeli jest 
zgoda organu nadzorującego szkołę w Mokoszynie, czyli Ministra właściwego do spraw 
rolnictwa, to prosimy o jej przekazanie i samorząd rozpocznie procedurę podziału 
nieruchomości.  
 
Radna Ewa Gracz powiedziała, że duża liczba mieszkańców jest zadowolona z akcji 
rozdawania maseczek przez sandomierski magistrat. Wyraziła również prośbę, żeby wzmóc 
patrole straży miejskiej i policji w celu egzekwowania zakładania tych maseczek  
w przestrzeni publicznej.   
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w najbliższym czasie 
odbędzie spotkania z nowym komendantem straży miejskiej i sandomierskiej policji i poruszy 
ten temat.  
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odniósł się do pomocy, 
jaką miasto oferuje przedsiębiorcom. Powiedział: „samorząd Sandomierza był jedną  
z pierwszych gmin, która taką pomoc przedsiębiorcom zaoferowała. Ja doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, że jest to pomoc niewystarczająca, bo w tej sytuacji każda w zasadzie pomoc 
jest niewystarczająca, ale zwracam tylko uwagę na jedną rzecz: do dnia dzisiejszego de facto 
pomocy dla samorządu ze strony państwa nie ma. My, jako samorząd zostaliśmy 
pozostawieni sami sobie”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad.  
 
Ad. 14 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski. 
  
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady:  

• podziękował radnym za wsparcie sandomierskiego szpitala i Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu w związku z trwająca pandemią; 

• przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok; 

• poinformował o złożonym piśmie do Burmistrza Miasta Sandomierza i piśmie radnych 
klubu PiS dotyczącym medialnych doniesień związanych z sytuacją ze 
stowarzyszeniami. W tym miejscu zaapelował o podjęcie przez włodarza miasta 
rozmów z tymi podmiotami, które jego zdaniem są „skłonne są do negocjacji, 
natomiast ja i większość radnych uważamy, że koszty ponoszone w wyniku 
koronawirusa powinniśmy ponosić wszyscy. Nie może być tak, że jedna grupa 
mieszkańców, urzędników, stowarzyszeń te koszty będzie ponosiła, inni nie”.  
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• poinformował radnych, że wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok,                      
i poprosił o wnikliwą analizę tego dokumentu. Wyraził nadzieje, że Raport o stanie 
gminy zostanie złożonych do Biura Rady Miasta w najbliższych dniach. 

• poinformował radnych o planach miejskich obchodów świąt państwowych 1 i 3 Maja; 

• zwrócił się do Burmistrza Miasta Sandomierza o informację dotyczącą  remontu 
rodzinnego nagrobka profesora Kamockiego i o informację o ilości złożonych do 
Urzędu Miejskiego wniosków o rozłożenie na raty płatności, o umorzenia,  
o odroczenia rat w ramach walki z koronawirusem.  

• Zaapelował do Burmistrza Miasta Sandomierza o dezynfekcję miejskich bankomatów, 
biletomatów, parkometrów, wiat przystankowych i tych miejsc gdzie gromadzą się 
ludzie. 

 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział: „Panie przewodniczący sam 
Pan doskonale wie, jaka jest sytuacja tragiczna finansów publicznych. Czy życie i zdrowie, 
czyli pryskanie właśnie bankomatów, miejsc publicznych, gdzie dodam, że przystanki 
autobusowe są systematycznie dezynfekowane i wiaty śmietnikowe, od tego zaczęliśmy, ale 
cały czas jesteśmy, że tak powiem, w pogotowiu, żeby uruchomić, bo zdrowie i życie 
mieszkańców naszego miasta jest najważniejsza rzeczą i na to my powinniśmy mieć środki – 
właśnie na to, w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej na to powinniśmy być gotowi, dlatego 
że w naszym mieście, w naszym powiecie, o czym mówi mój zastępca, w naszym szpitalu na 
razie nie ma tragicznej sytuacji”.   

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że prowadzi rozmowy również  
z prezesami spółdzielni mieszkaniowych na temat dezynfekcji klatek schodowych i tych 
miejsc na terenie spółdzielni, w których gromadzą się mieszkańcy.  

Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się również do pojawiających się „doniesień 
medialnych” związanych z sytuacją ze stowarzyszeniami mówiąc:   
„Nikt z Państwa do mnie nie zadzwonił, żaden z radnych, chociaż mój kontakt telefoniczny 
jest dostępny, nie zapytał: „Panie burmistrzu, jak ta sytuacja z tymi stowarzyszeniami 
wygląda?”, więc to jest klasyczna nagonka medialna i pokazanie w opinii publicznej, że to 
radni są dobrzy, a burmistrz jest zły, a uważam, że powinniśmy działać wspólnie, i Pan, Panie 
przewodniczący, i radni pokazujecie tylko, na co burmistrz musi znaleźć pieniądze, komu ma 
pomóc – SCK-owi tak, ale stowarzyszeniom również. Tak, chcę pomagać również wszystkim 
w zależności od tego, jakimi dysponuję środkami”. 

Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że nie zrywa umów ze 
stowarzyszeniami, jest gotów usiąść do rozmów i poszukiwać wspólnego rozwiązania 
zaistniałego problemu. Zaapelowałby nie „robić złego PR-u burmistrzowi w przestrzeni 
medialnej tylko, dlatego, że stara się odnaleźć w tej trudnej sytuacji i stara się spiąć budżet 
gminy tak, żeby maksymalnie pomóc przedsiębiorcom”.   
 
Radny Janusz Poński powiedział, że „z informacji, jakie przekazała pani skarbnik na temat 
stanu środków finansowych, ta informacja nie napawa optymizmem”. Poprosił o informację 
dotyczącą terminu wypłaty subwencji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych za 2019 rok, która powinna wpłynąć do budżetu miasta. 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała: „Za tamten rok 
comiesięcznie wpływają nam odpisy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 
Na ten rok przewidziane w budżecie jest prawie 25 000 000 zł tego odpisu. Przypomnę, że 
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jest to odpis od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych osób, które pracują”. 
Następnie Pani Barbara Grębowiec dodała, że: „Łącznie w budżecie mamy zaplanowane 
razem z podatkiem dochodowym, z odpisami na podatek dochodowy ponad 57 000 000 zł 
plus 3 500 000 zł czynsze. Ponieważ zarządzeniem burmistrza wprowadziliśmy zwolnienia 
bądź też zmniejszenia czynszu, z tego tytułu wpłynęło bodajże trzydzieści wniosków, jeżeli 
chodzi o czynsze, siedem decyzji już zostało wysłanych, natomiast, jeżeli chodzi o podatki 
również jest ponad trzydzieści wniosków”.  

Ponadto Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że: „Wszyscy mogą, każdy 
z podatników może zgodnie z ordynacją podatkową zwrócić się do burmistrza 
o zastosowanie ulgi – jest to ulga w postaci umorzenia, odroczenia bądź też rozłożenia na 
raty”. (…) jeżeli podatnik zwróci się o przesunięcie terminu do końca roku – tak, przesuniemy 
go do końca roku. Chcemy, żeby te podatki mimo wszystko wpłynęły (…)”.   

Następnie Pani Barbara Grębowiec omówiła ewentualne skutki przedłużającej się 
pandemii na stan finansów gminy mówiąc, że finanse publiczne – są jawne. Dodała: „Tak jak 
powiedziałam Państwu, dzisiaj, na dzień dzisiejszy na rachunkach bankowych mamy 
2 200 000, na podstawowych rachunkach, z czego na bieżąco płacimy wszystkie te 
należności, które mamy w budżecie”. (…) „Proszę zwrócić uwagę miesięcznie na transport, 
jaką kwotę wydajemy, śmieci, czy też sprzątanie, oświetlenie, i są to zadania własne gminy, 
które my musimy realizować. Bez dochodów własnych my nie jesteśmy w stanie ich 
zrealizować w żaden sposób i ja doskonale Państwa rozumiem, że chcielibyście Państwo 
wszystkim pomóc. My też to robimy w tym momencie. Nie będą nam płacić tych podatków, 
dlatego też chcemy przesunąć jak najdalej, nie umarzać, bo my mamy zawarte umowy, które 
musimy zrealizować”.(…) „Znajdziemy się w takiej sytuacji, że my niektórych naszych 
zobowiązań nie będziemy mogli zrealizować, będziemy musieli wybierać. Ja nie jestem  
w stanie wybrać, które należności możemy zapłacić, które nie, czy zrezygnować  
z wynagrodzeń, czy zrezygnować, nie wiem, z zapłaty stowarzyszeniom, z zapłaty za światło, 
gaz (…)”.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza jeszcze raz odniósł się do sytuacji ze 
stowarzyszeniami mówiąc, że „doniesienia medialne” nie pokrywają się z rzeczywistością.  
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że Burmistrz Miasta Sandomierz powinien konsultować                     
z radnymi pewne decyzje - wówczas nie pojawiałyby się w przestrzeni publicznej 
nieporozumienia bądź „doniesienia medialne”. Następnie przypomniał sytuację związaną  
z rezygnacją zakupu nowych autobusów miejskich. Informacja ta również pojawiła się  
w „przestrzeni medialnej”. Zaznaczył przy tym, że rozumie trudną sytuację finansową gminy  
i związane z tym oszczędności. Ponadto radny Piotr Chojnacki zwrócił się do Pana Wojciecha 
Czerwca - przewodniczącego rady, z prośbą, by na kolejną sesję wolne wnioski przesunąć za 
informacje burmistrza w porządku obrad. Stwierdził, że ułatwi to przebieg sesji. Ponadto 
skierował pytanie do burmistrza, czy miasto zwróciło się do Wód Polskich w związku  
z pracami przy wale opaskowym po to, aby uwzględnić pewne wnioski mieszkańców, co do 
zakresu tych prac. Następnie radny Piotr Chojnacki poprosił o możliwość zamontowania 
kamery monitoringu przy blokach znajdujących się przy ul. Trześniowskiej w związku  
z pojawiającymi się tam aktami wandalizmu. Na koniec poprosił o możliwość prawidłowego 
oznakowania ronda na osiedlu przy ul. Baczyńskiego.  
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Radny Jacek Dybus powiedział, że w obecnej sytuacji finansowej miasta współczuje Pani 
Barbarze Grębowiec Skarbnikowi Miasta Sandomierza. Dodał, że należy uważać na to jak się 
wydatkuje publiczne pieniądze. Pan Jacek Dybus stwierdził, że: „trzeba zastanowić się nad 
tym, nad każdą sytuacją, którą teraz robimy, musimy mieć pełną świadomość, że uderzamy 
w budżet, i po to jest skarbnik, po to jest burmistrz, po to są służby miejskie, żeby rozpatrzyły 
sytuację, czy możemy coś zrobić czy nie, i my również powinniśmy w tym pomagać władzom 
miasta”.  

Następnie radny Jacek Dybus powiedział, że musimy działać wspólnie dla miasta, a 
nie zajmować się donosami medialnymi lub PR.  

Na koniec Pan Jacek Dybus poprosił, by uporządkować przestrzeń na słupach 
ogłoszeniowych.   
 
Radny Jerzy Żyła wyraził pełne słowa uznania w stosunku do Burmistrza Miasta Sandomierza                 
a zwłaszcza do Pani Barbary Grębowiec - Skarbnika Miasta, w związku z trudną sytuacją 
finansową gminy. Wyraził nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i będzie można na nowo 
funkcjonować. Dodał, że samorząd powinien po zakończeniu czasu epidemii powziąć 
działania mające na celu przyciągnięcie turystów do miasta m.in. za pomocą reklam nie tylko 
w lokalnych mediach, ale przez wszystkim w mediach ogólnopolskich. Jako miasto nie 
powinniśmy się zamykać. Zdaniem radnego Jerzego Żyły wszystkie działania, jakie podejmuje 
samorząd w zakresie turystyki i promocji muszą być widoczne w mediach ogólnopolskich. 
Dodał, że warto z ofertą turystyczną zaistnieć w Internecie, gdyż jest to w obecnym czasie 
źródło komunikacji między ludźmi. Na koniec stwierdził, że trudne decyzje są jeszcze przed 
nami.   
 
Radna Kazimiera Bednarska zaapelowała o spokój, rozwagę i rozsądek w działaniach tak 
samorządu i jak i Rady Miasta  w tym trudnym okresie. Dodała, że jest przekonana, że każdy 
z Nas chce jak najlepiej nie tylko dla samego miasta ale przed wszystkim dla jego 
mieszkańców. Dodała, że powinniśmy wspólnie działać na jego rzecz. Jej zdaniem radni 
powinni więcej pracować na komisjach rady, analizować dokumenty, omawiać je. Ponadto 
dodała, że radni powinni być na bieżąco informowani o sytuacji miasta. Na koniec Pani radna 
Kazimiera Bednarska zapytała, na jakich zasadach i na jakich warunkach będzie ponowne 
uruchomione publicznych przedszkoli?.  
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w dniu dzisiejszym rząd 
podjął decyzję o ponownym uruchomieniu placówek wychowania przedszkolnego od dnia  
6 maja. Ostateczna decyzja będzie zależała jednak od organu założycielskiego. W związku  
z tym jest za wcześnie na składanie deklaracji co do sposobu powrotu dzieci do przedszkoli  
w warunkach obostrzeń sanitarnych. Samorząd będzie czekał na wytyczne Ministerstwa 
Zdrowia w tym zakresie. Dodał, że sytuacja zmienia się dynamicznie, a decyzje trzeba 
podejmować szybko - ale muszą one być równocześnie rozważne. Trudno jest więc je na 
bieżąco z Radą Miasta przedyskutowywać.    

Ponadto Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza dodał że: „odnośnie 
„Vouchera Optymizmu” – informacja ukazała się w Teleexpresie, natomiast promocja tego  
w różnych mediach niestety wymaga nakładów finansowych”. Na koniec dodał, że prowadzi 
rozmowy z redakcjami ogólnopolskich dzienników jeśli chodzi o promocję miasta. Odniósł się 
również do prośby Pana radnego Jacka Dybusa mówiąc, że w najbliższym czasie zostaną 
posprzątane słupy ogłoszeniowe oraz zostanie wykonane oznakowanie ronda na osiedlu przy 
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ul. Baczyńskiego. Samorząd sprawdzi również możliwość zamontowania kamery na ulicy 
Trześniowskiej.  
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odniósł się do prośby 
Pana radnego Piotra Chojnackiego mówiąc, że miasto wystosowało pismo nie do Wód 
Polskich, a do inżyniera projektu w sprawie udostępnienia kompleksowej dokumentacji, 
dotyczącej inwestycji polegającej na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Sandomierza.  
W piśmie tym samorząd zasygnalizował pewne działania, a mianowicie: poszerzenie jednej  
z ulic, zagospodarowanie skarpy, zastąpienie „larsenów” metalowych, „larsenami”  
z tworzywa, o rozważenie możliwości wybudowania ścieżki rowerowej na koronie wałów.  
 
Radny Marek Strugała powiedział, że sytuacja naszego kraju w walce z koronawirusem nie 
jest taka tragiczna porównując ją z sytuacją z Włoch, gdzie ok. 12 mln ludzi straciło już pracę. 
Ponadto odniósł się do zarzutów, że jako radni klubu Prawo i Sprawiedliwość nie 
uczestniczymy w niesieniu pomocy mieszkańcom w walce z pandemią COVID-19. Powiedział, 
że: „otóż te nieprawdziwe informacje spowodowały falę nienawistnych komentarzy, które, 
pomijam już swoją osobę, skupiły się najbardziej na moich znajomych, na moich bliskich, 
dlatego oświadczam, iż są to fałszywe i nieprawdziwe informacje, i chcę powiedzieć również, 
że aby pomagać ludziom nie potrzebuję żadnej zachęty i mobilizacji, ponieważ uważam, że to 
jest naturalne, że ktoś pomaga komuś i kiedy trzeba, to robię to”.  
 
Radna Mariola Stępień powiedziała, że: „bardzo współczuję pani skarbnik, mogę tylko 
stwierdzić jedno, że z pustego to i Salomon nie naleje”. 

Następnie skierowała prośbę do przewodniczącego rady Pana Wojciecha Czerwca  
o możliwość zorganizowania w miesiącu maju Komisji Budżetu i sesji rady w sposób 
tradycyjny przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych ze względu na opiniowanie sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2019 rok.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - przewodniczący rady powiedział:  „rozważę tę propozycję”. 
 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że w najbliższym czasie 
wystosuje pismo do Rady Miasta z prośbą o ustosunkowanie się do formuły prowadzenia 
sesji czy w warunkach wideokonferencji czy w sposób tradycyjny z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa, w maseczkach, w rękawiczkach, przy dezynfekcji pomieszczeń, przy 
zachowaniu odległości.  
 
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął XX sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Sandomierza 
Wojciech Czerwiec 
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