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Protokół Nr 25 

z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 15 października 2020 roku 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 09:00 

Godzina zakończenia sesji: 11:30 

 

XXV sesja Rady Miasta Sandomierza została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek 

Burmistrza Miasta Sandomierza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. 

U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.). 

Ze względu na stan epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, XXV 

nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się za pomocą łączna internetowego w ramach 

wideokonferencji.  

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przywitał zaproszonych gości: Pana Marcina Marca 

Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Pawła Niedźwiedzia Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza 

oraz Panią Angelikę Kędzierską Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego               

w Sandomierzu. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta 

Sandomierza udział bierze 20 radnych.  

Radni nieobecni: Marek Chruściel radny usprawiedliwiony.  

Następnie stwierdził quorum.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wnioskodawcą nadzwyczajnej sesji 

Rady Miasta Sandomierza jest Burmistrza Miasta Sandomierza, który zaproponował porządek obrad, 

jak niżej:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (wyłączenie przedsiębiorców). 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (mieszana). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (mieszana). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad.  

 

Następnie Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie uwag do 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako wnioskodawca sesji nie ma 

uwag do porządku obrad. 

 

Radny Krzysztof Szatan zaproponował wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad dot. 

nowej wersji z nowymi stawkami projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zmiana porządku obrad na sesji 

nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza musi odbyć się za zgodą 

wnioskodawcy. Dodał, że jeśli Burmistrz nie wyraża zgody na zmianę, takiej zmiany nie można 

dokonać.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedziała, że nie było prowadzonych rozmów              

z radnym Krzysztofem Szatanem dot. zmian w porządku obrad.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że jego propozycja wynika z rozmów, jakie były prowadzone 

przez członków na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Radny dodał, że 

nowa wersja projektu uchwały dot. stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierałaby 

następujące stawki: w § 1 ust 1 – 20,00 zł, w § 1 ust. 2 – 2,00 zł, w § 1 ust. 3 – 60,00 zł, w § 1 ust. 4 – 

6,00 zł, a w § 1 ust. 5 -18,00 zł.  
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że zmiana porządku obrad na tym 

etapie jest niewłaściwa. Nowe propozycje stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie 

można proponować na etapie procedowania na dzisiejszej sesji konkretnej uchwały. 

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że rada bez zgody wnioskodawcy nie może zmieniać porządku 

obrad na sesji nadzwyczajnej. 

 

W związku z powyższym radny Krzysztof Szatan wycofał swój wniosek. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad, jak wyżej, pod 

głosowanie:  

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (wyłączenie przedsiębiorców). 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna,             

a głosowanie było następujące: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

Głosów nie było.  

 

W związku z powyższym poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 20; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXV/290/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (mieszana). 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna,           

a głosowanie było następujące: „za” – 6, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 1, 2 radnych nie 

głosowało.   

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

była przegłosowana propozycja wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od mieszkańca i ta opinia komisji powinna być rozpatrywana, a nie metoda zakładająca 

system mieszany. Dodał, że projekt uchwały procedowanej w dniu dzisiejszym pojawił się na 

ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 12 października 2020 roku.  

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że projekt uchwały zakłada wybór metody za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i tak w domach jednorodzinnych od mieszkańca a w domach 

wielorodzinnych od ilości zużycia wody. Stwierdził, że taki podział jest zgody z prawem. Niemniej 

jednak dodał, że ilość zużycia wody nie warunkuje ilość wyprodukowania odpadów komunalnych. 

Zdaniem radnego tzw. „metoda mieszana” spowoduje sytuację nierówności prawnej. Część 

mieszkańców objętych system od osoby nie będzie mogła zmniejszyć swoich należności za opłaty 

dzięki zmniejszeniu ilości zużycia wody. Z kolei metoda od ilości zużycia wody jest nieobiektywna  

i nie odzwierciedla rzeczywistej ilości wyprodukowanej ilości odpadów. Żadna metoda dopuszczalna 

przez ustawę jest nie sprawiedliwa. Na koniec dodał, że najlepszą metodą jest metoda od mieszkańca. 
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Stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały nie zakłada sposobu realizowania pomiaru ilości wody. 

Ten sposób jest w następnej uchwale.   

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w przyszłości będzie jeszcze 

uchwała dot. wzoru deklaracji śmieciowej i w tej uchwale będzie uszczegółowiony sposób pomiaru 

ilości zużytej wody. Dodał, że to, co, jako Burmistrz, zaproponował w projektach uchwał na sesję 

nadzwyczajną jest efektem rozmów z radnymi na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług. Projekty uchwał zakładają pewien kompromis i mieszczą się w granicach prawa. Na 

koniec dodał, że powstały nowy system będzie uczciwszy i bardziej szczelniejszy. Ustawa zakłada 3 

metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami z możliwością ich łączenia. Przestawione 

projekty uchwał tworzą zupełnie nowy system gospodarowania odpadami.  

 

Radny Andrzej Majewski powiedział, że członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu             

i Usług głosowali nad metodą zakładająca pobieranie opłat wyłącznie od ilości mieszkańców, ale na 

ostatnim posiedzeniu komisji omawiano ostateczne wersje uchwał, które są przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Pakiet tych uchwał został przygotowany przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza i te głosowania komisji są ostatecznie wiążące.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że na posiedzeniu komisji przegłosowana została metoda od ilości 

mieszkańców i taki projekt uchwały powinien znaleźć się w porządku obrad sesji.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że dzisiejsza sesja Rady Miasta Sandomierza 

jest zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza, który proponuje porządek obrad. Nie 

można dokonywać żadnych zmian w porządku obrad bez zgody wnioskodawcy. 

  

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że na początku 

omawiania przez członków komisji wariantów ustalenia metody pobierania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi była omawiana i przegłosowana tzw. „metoda od mieszkańca”. Nie mniej 

jednak na ostatnim posiedzeniu komisji pojawiła się tzw. „metoda mieszana” i nowy pakiet uchwał, 

które zostały zaakceptowane przez członków komisji i pozytywnie zaopiniowane. W związku                      

z powyższym Burmistrz Miasta Sandomierza zaproponował takie właśnie projekty uchwał na sesję 

nadzwyczajną. Dodał, że jest to zgodne z punktu widzenia formalno – prawnego.   

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że żadna metoda poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie przekłada się na fatyczną ilość produkowanych przez mieszkańców odpadów 

komunalnych, Dodał, że tzw. „metoda mieszana” uszczelni system i nie spowoduje spadku ilości 
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beneficjentów systemu jak to ma miejsce w aktualnym systemie prawnym. Następnie zapytał się czy 

są jakieś miasta, które wprowadzają tzw. „system mieszany”?.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że identyczny system 

wprowadziło Miasto Szczecin oraz w bieżącym roku Miasto Radzymin. 

 

Radny Jacek Dybus zapytał się ile jest takich gmin w województwie świętokrzyskim? 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w województwie 

świętokrzyskim nie ma takiej gminy, Miasto Sandomierz będzie, jako pierwsze.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonujące na terenie Miasta 

Sandomierza wyraziły swoją opinię, co do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Taką 

opinię wydała Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego pismem z dnia 29 września 2020 roku. 

Radny wyraził zdziwienie skąd Burmistrz Miasta Sandomierza ma informacje jakoby członkowie 

spółdzielni nierzetelnie wypełniali deklaracje śmieciowe zaniżając faktyczną liczbę osób. Na koniec 

stwierdził, że jako prezes ww. spółdzielni odcina się od słów o nieuczciwości w wypełnianiu 

deklaracji śmieciowych.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Sandomierska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa stwierdziła, że istnieje kilkadziesiąt mieszkań, z których deklaracja śmieciowa wynosi 

zero. Dodał, że spółdzielnia ta wyraziła aprobatę, co do wyboru metody pobierania opłat za odpady             

w budynkach wielorodzinnych od ilości zużytej wody. Mieszkańcy spółdzielni składają deklaracje do 

spółdzielni a nie do gminy. Gmina nie ma prawa do kontroli konkretnego mieszkańca spółdzielni bez 

wcześniejszego zgłoszenia ze strony zarządcy budynku. W związku z powyższym tzw. „metoda 

mieszana” częściowo uszczelni system gospodarowania odpadami.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dosypuję w tym punkcie porządku obrad  

i poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15; 

„przeciw” – 5; 

„wstrzymujących się” – 0; 
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXV/291/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (mieszana). 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że w przedstawionym projekcie 

uchwały w § 1 ust. 3 zaproponowana jest stawka w wysokości 68,00 zł i jest to błąd.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził, że ze słowami radnego Andrzeja 

Majewskiego, twierdząc, że jest to oczywista omyłka pisarska i w ramach autopoprawki poprosił                

o wpisanie w § 1 ust. 3 projektu uchwały kwoty 63,00 zł.  

 

Następnie Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna, a głosowanie było następujące: „za” – 7, „przeciw” – 5, „wstrzymujących się” – 0.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Krzysztof Szatan złożył wniosek formalny o zmianę stawek zawartych w projekcie uchwały 

w sposób następujący w § 1 ust 1 – 20,00 zł, w § 1 ust. 2 – 2,00 zł, w § 1 ust. 3 – 60,00 zł, w § 1 ust.           

4 – 6,00 zł, a w § 1 ust. 5 -18,00 zł. Dodał, że wyjściową propozycją były stawki 25,00 zł od osoby             

i 8,00 zł od 1 m3 zużytej wody. Zaproponowane stawki są, więc kompromisem i wynikają z kalkulacji 

kosztów funkcjonowania systemu. Na koniec zaznaczył, że 20% produkowanych w Sandomierzu 

śmieci pochodzi z recyklingu.  

 

Radny Jacek Dybus, jako przedstawiciel Inicjatywy dla Sandomierza złożył również wniosek 

formalny w oparciu o swoje wyliczenia i koszty funkcjonowania systemu przedstawione przez 

dotychczasowego operatora systemu, czyli PGKiM. Kosztami zbędnymi, zdaniem radnego, są m.in.: 

administracja 300 000,00 zł, funkcjonowanie PSZOK–u – 150 000,00 zł, budowa altan 

śmietnikowych – 100 000,00 zł. W związku z powyższym radny złożył wniosek, który zakłada, że  
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w projekcie uchwały: w § 1 ust 1 stawka winna wynosić 18,00 zł, w § 1 ust. 2 – 2,00 zł, w § 1 ust. 3 – 

54,00 zł, w § 1 ust. 4 – 6,00 zł, a w § 1 ust. 5 – 18,00 zł. 

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że jego propozycja wynika z kalkulacji systemu 

przedstawionego przez PGKiM jak i przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że kalkulacja zaproponowana przez radnego Krzysztofa Szatana 

zakłada, że nowym operatorem systemu będzie PGKiM a o tym zdecyduje dopiero przetarg.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że jego życzeniem byłoby ażeby tym operatorem był PGKiM, 

bo jest to spółka miejska, ale zaznaczył, że o tym zdecyduje przetarg zgodnie z przepisami prawa. Na 

koniec dodał, że radni byli na terenie PGKiM i zapoznawali się z funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami w praktyce. Wyraził nadzieję, że radni miejscy będą we wszystkich 

spółkach miasta by zapoznać się z ich działalnością i świadczonymi usługami na rzecz mieszkańców 

miasta. Podziękował wszystkim radnym za dotychczasową pracę przy opiniowaniu projektów uchwał 

dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że popiera propozycje radnego Krzysztofa Szatana.  

 

Radny Marek Strugała powiedział, że miasto nie zrobiło wiele, aby uszczelnić system, nie 

propagowało wśród mieszkańców idei segregacji śmieci. Wyższe stawki wynikają z podniesienia 

opłaty środowiskowej. Opłata ta jest niejako karą za niski współczynnik segregacji śmieci, gdyż do 

tego obliguje Nas dyrektywa unijna. Zaapelował do wszystkich radnych o włączenie się w edukację 

ekologiczną wśród mieszkańców miasta.  

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że system gospodarowania odpadami komunalnymi jest bardzo 

skomplikowany i wzbudza uzasadnione kontrowersję. Dodał, że wszystkie przedstawione kalkulacje 

mają za cel by mieszkaniec płacił mniej. Z kolei rzeczywistą stawkę za odpady określi przetarg, a nie 

uchwała. Następnie przedstawił szczegóły funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że rzeczywiste stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określi przetarg.  

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że zaproponowane stawki przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza są nie do zaakceptowania. Dodał, że w tej kadencji samorządu już po raz kolejny 

podnosi się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodał, że w Sandomierzu powinno 
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się uporządkować system gospodarowania odpadami, by zwiększać współczynnik recyklingu,  

a dopiero wtedy rozpocząć dyskusję nad stawkami opłat. Następnie przedstawił dane statystyczne 

odnośnie odpadów komunalnych z Głównego Urzędu Statystycznego. Zwrócił uwagę na literówkę  

w projekcie uchwały a mianowicie w § 2 ust. 2 widnieje wyraz, „które” a w winno być, „której”. Na 

zakończenie wyraził obawy o zgodność z prawem zapisów zawartych w § 2 ust. 1 projektu uchwały, 

w którym podstawą ustalenia stawek z nieruchomości wielorodzinnej stanowi średniomiesięczne 

zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza w oparciu o okres 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc, w którym należy złożyć deklarację.   

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że do stawek za opłaty za 

gospodarowanie odpadami, jako władze miasta wrócimy po rozstrzygnięciu przetargu. Dodał, że 

stawki zawarte w projekcie uchwały są jego zdaniem nierealne, ale wyraził nadzieje, że będą one 

wystarczające. Zaznaczył, że od 1 stycznia przyszłego roku zgodnie z prawem będą odpady liczone 

od tonażu a nie ryczałtowo. Z tego tytułu biorą się m.in. wspomniane podwyżki. Ponadto Burmistrz 

Miasta Sandomierza zaznaczył, że w myśl przepisów ustawowych system ma się samofinansować.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do obecnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety tworzy się nowy system i trzeba będzie na nowo 

wdrażać się w jego funkcjonowanie. Zaapelował o pilnowanie przyszłego operatora systemu by 

świadczone przez niego usługi były jak na najwyższym poziomie.   

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że zaproponowana „metoda mieszana” jest 

niesprawiedliwa. System powinien przewidywać, że nie wszyscy mieszkańcy są zamożni                                  

a zaproponowane stawki są bardzo wysokie. Ponadto radna zwróciła uwagę na istotny czynnik, jakim 

jest edukacja ekologiczna w tym zakresie.  

 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę, podobnie jak radny Marcin Świerkula, na zapisy zawarte               

w § 2 ust. 1 projektu uchwały. Co w przypadku, gdy w mieszkaniu jest więcej niż 1 wodomierz, co               

w sytuacji, jeśli jest oddzielny wodomierz na ciepłą, i zimną wodę oraz czy w zabudowie 

wielorodzinnej nie może być kompostownik, dzięki czemu mieszkańcy mogliby skorzystać  

z obniżonej stawki.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierz powiedział, że zużycie wody będzie liczone ze 

wszystkich wodomierzy, Z kolei za zużytą wodę obciążany jest jednym rachunkiem właściciel 

nieruchomości. Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ani przyszły operator 

gospodarowania odpadami komunalnymi ani gmina nie może ponosić jakichkolwiek kosztów 
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funkcjonowania systemu gdyż jest to niezgodne z przepisami ustawowymi. Po raz kolejny podkreślił, 

że system ma się samofinansować.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że jeśli chodzi o system 

ustalania opłat za gospodarowanie odpadami od zużycia wody, to niejednoznaczne jest orzecznictwo             

w tej sprawie Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Określenie w projekcie uchwały okresu 12 

miesięcy ma za zadanie zbilansować zużycie wody, gdyż w okresie letnim wody zużywa się więcej               

a w okresie zimowym zdecydowanie mniej. Ponadto Pan Paweł Niedźwiedź powiedział, że obecny 

system powoduje, że mieszkańcy Sandomierza płacą za śmieci za najemców nieruchomości.                      

W przypadku systemu naliczania opłat od ilości zużycia wody tego stanu rzeczy nie będzie, gdyż tam 

gdzie będzie pobór wody będzie musiała być ponoszona opata za śmieci. Dodał, że odpowiedzialności 

za produkcję śmieci nie ponoszą mieszkańcy, a producenci opakowań, gdyż zbyt tania jest produkcja 

plastiku. Na koniec zaznaczył, że koszty funkcjonowania systemu są coraz droższe m.in. przez wzrost 

minimalnego wynagrodzenia, opłaty środowiskowej, cen energii itd. 

 

Radny Marin Świerkula po raz drugi poprosił o wyjaśnienie zapisów § 2 ust. 1 projektu uchwały. 

Wyraził obawy, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyli ten zapis, gdyż prawo nie może działać 

wstecz a w tym wypadku mieszkańcy zużywali wodę nie mając wiedzy, że na podstawie zużycia 

wody z ostatnich 12 miesięcy będą mieli naliczane opłaty za śmieci. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że mieszkańcowi 

przysługuje złożenie korekty deklaracji śmieciowej. Ponadto wyraził nadzieje, że RIO w Kielcach 

podobnie jak izby w innych województwach pozytywnie odniesie się do wspomnianego przepisu 

prawnego.   

 

Radny Andrzej Bolewski wyraził nadzieję, że koszty zmiany systemu gospodarowania odpadami nie 

będą przerzucane na mieszkańców m.in. przez zarządców nieruchomości.  

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że w projekcie uchwały nie ma zapisu mówiącego o tym, że 

zużywana woda do innych niż konsumpcyjnych celów np. podlewania trawników, nie będzie 

wliczana do opłat za śmieci.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ustawa mówi o ilości 

zużytej wody.   

 

Radny Piotr Chojnacki odniósł się do słów radnego Roberta Kurosza mówiąc, że ustawa nie 

przewiduje możliwości kompostowania odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Stwierdził, że zostały złożone dwa wnioski formalne, nad którymi zostanie przeprowadzone 

głosowanie. Dodał, że najdalej idącą propozycją jest wniosek radnego Jacka Dybusa, który zakłada, 

że w § 1 ust 1 stawka winna wynosić 18,00 zł, w § 1 ust. 2 – 2,00 zł, w § 1 ust. 3 – 54,00 zł, w § 1 ust. 

4 – 6,00 zł, a w § 1 ust. 5 – 18,00 zł. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek radnego Jacka Dybusa pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 12; 

„wstrzymujących się” – 2; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza wniosek 

formalny radnego Jacka Dybusa odrzuciła.  

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Krzysztofa Szatana, który zakłada, że w § 1 ust 1 stawka winna wynosić 20,00 zł, w § 1 ust. 2 – 2,00 

zł, w § 1 ust. 3 – 60,00 zł, w § 1 ust. 4 – 6,00 zł, a w § 1 ust. 5 – 18,00 zł. 

Wynik głosowania: 

„za” – 5; 

„przeciw” – 12; 

„wstrzymujących się” – 3; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza wniosek 

formalny radnego Krzysztofa Szatana odrzuciła.  

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta Sandomierza z uwzględnieniem wspomnianej 

autopoprawki w § 1 ust. 3 projektu chwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 12; 

„przeciw” – 8; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XXV/292/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Sandomierza. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna,             

a głosowanie było następujące: „za” – 7, „przeciw” – 1, „wstrzymujący się” – 1, 2 radnych nie 

głosowało. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, w którym Burmistrz Miasta 

Sandomierz wniósł szereg autopoprawek. Na posiedzeniu komisji został odrzucony wniosek formalny 

radnego Jacka Dybusa o zniesieniu limitu wagowego w treści § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu.    

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Tomasz Malinowski powiedział, że zapisy regulaminu odnoszące się do odbioru odpadów 

budowlanych i remontowych uwzględniają taki odbiór bez ograniczeń raz w tygodniu od 

mieszkańców jedynie budynków wielorodzinnych. W związku z powyższym radny złożył wniosek 

formalny o wykreślenie z Rozdziału 5 § 11 ust. 1 pkt 2 litera b) oraz z Rozdziału 5 § 11 ust. 1 pkt 3 

literze b) sformułowania „budowlane i remontowe”. Jako uzasadnienie wniosku wskazał potrzebę 

sprawiedliwego traktowania mieszkańców budynków wielorodzinnych jak i jednorodzinnych.  

 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, jaka była opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu                     

i Usług do pierwotnego zapisu projektu uchwały w kontekście złożonego wniosku formalnego przez 

radnego Tomasza Malinowskiego?.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że komisja zaopiniowała wniosek Pana 

Burmistrza pozytywnie. 

 

Radny Tomasz Malinowski powiedział, że nie jest członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług i nie wie, jakie było stanowisko komisji w tej sprawie.  

 



 
 

Strona 13 z 17 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 

Tomasza Malinowskiego.  

Wynik głosowania: 

„za” – 13; 

„przeciw” – 3; 

„wstrzymujących się” – 2; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza wniosek 

formalny radnego Tomasza Malinowskiego przyjęła.  

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie całość projektu 

uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku formalnego radnego Tomasza Malinowskiego.  

Wynik głosowania: 

„za” – 11; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 6; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

 

Uchwała Nr XXV/293/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna,              

a głosowanie było następujące: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujący się” – 2, 3 radnych nie 

głosowało. Na posiedzeniu komisji został przyjęty wniosek formalny radnego Marka Chruściela                      
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zmianę treści § 4 ust. 1 pkt 1 litera d) projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług (…) – dodanie sformułowania „odpadów budowlanych”. 

Poprawka została przyjęta następującym rozkładem głosów: „za” – 7, „przeciw” – 2, „wstrzymujący 

się” – 1, 2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Tomasz Malinowski powiedział, że analogicznie jak do poprzedniego projektu uchwały 

składa wniosek formalny o wykreślenie w § 2 ust. 1 pkt. 8 – „odpady budowlane i remontowe 

(dotyczy wyłącznie budownictwa wielorodzinnego) oraz o wykreślenie w § 4 ust. 1 pkt 2 litera c) oraz 

w § 4 ust. 1 pkt 3 litera c) sformułowania „budowlane i remontowe”.  

 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o opinię Burmistrza Miast Sandomierza w tej sprawie. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że przedstawione projekty uchwał są 

wynikiem rozmów, negocjacji, konsultacji i kompromisu z radnymi Miasta Sandomierza. To  

w rękach radnych jest system gospodarowania odpadami, a zadaniem burmistrza jest realizowanie 

tego, co radni przyjmą na sesji.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 

Tomasza Malinowskiego o wykreślenie sformułowania „budowlane i remontowe”. 

Wynik głosowania: 

„za” – 12; 

„przeciw” – 4; 

„wstrzymujących się” – 3; 

1 radny nie głosował. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza wniosek 

formalny radnego Tomasza Malinowskiego przyjęła.  

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał całość projektu uchwały 

pod głosowanie z uwzględnieniem przyjętych poprawek. 

Wynik głosowania: 

„za” – 12; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 6; 

1 radny nie głosował. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 
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Uchwała Nr XXV/294/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski. 

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił radnych o zabieranie głosu w tym punkcie 

porządku obrad. Dodał, że jako przewodniczący będzie wnioskował o zajęcie stanowiska radnych                   

w aspekcie zachowania jednej z radnych Miasta Sandomierza na dzisiejszej sesji. 

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że cieszy go ożywiona dyskusja nad projektami tych uchwał.   

 

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że w przyjętych uchwałach jest określenie: „psy szczególnie 

niebezpieczne”. Kto będzie decydował, jaka rasa psa jest niebezpieczna.   

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w omawianiu przyjętych uchwał za bardzo sugerowaliśmy, 

jako radni, kto może zostać operatorem systemu odbioru odpadów komunalnych.   

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o ochronie zwierząt jest wykaz ras psów niebezpiecznych. Następnie Burmistrz odczytał przepis 

prawny w ustawie o utrzymaniu czystości, który mówi, że w budynkach wielorodzinnych mogą być 

kompostowniki, ale z tego tytułu nie może być zmniejszona stawka za odpady komunalne. Ustawa 

zakłada jedynie zmniejszenie stawki w budynkach jednorodzinnych.  

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza po raz kolejny powtórzył, że to przetarg ostatecznie 

zdecyduje o cenach i o kształcie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto 

zaapelował do radnych o zachęcanie mieszkańców do segregacji śmieci, gdyż jest to kluczowe                        

w kontekście obniżenia lub zahamowania opłat za odpady komunalne.  

 

Radny Robert Kurosz zaapelował do Burmistrza Miasta Sandomierza o kontrole deklaracji 

śmieciowych, gdyż od 4 września zgodnie z rozporządzeniem Straż Miejska ma takie uprawienia.                 

W związku z powyższym poprosił o informacje w tej sprawie. Nie był to jednak wniosek formalny. 
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Radny Marek Strugała powiedział, że miasto musi skupić się na strategii gospodarowania 

odpadami, gdyż, jeśli nie będziemy segregować, co najmniej 50% produkowanych śmieci to opłata 

środowiskowa będzie coraz większa.  

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że PGKiM powinien kompostować odpady biodegradowalne, 

gdyż ma do tego stosowne pozwolenia i sprzęt. To działanie obniżyłoby koszty funkcjonowania 

systemu.  

 

Radny Janusz Poński zapytał, kiedy zostanie zweryfikowane sprawozdanie z bieżącej działalności 

klubu SKS Wisła Sandomierz i finalnie zostanie wypłacona ostatnia transza dotacji?. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że od 4 września bieżącego roku Straż 

Miejska ma takie uprawienia i z nich korzysta. Dodał, że należy mieć na uwadze obostrzenia 

związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, jeśli chodzi o prowadzenie kontroli. Następnie 

Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do sytuacji klubu SKS Wisła Sandomierz mówiąc, że 

sprawozdanie zostało zweryfikowane pozytywnie i transza zostanie wypłacona w tym tygodniu lub  

w najbliższy poniedziałek. Z kolei, jeśli chodzi o kompostowanie odpadów przez PGKiM to warto  

w tej sprawie zwrócić się do prezesa PGKiM z prośbą o wyjaśnienia. 

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                           

w Sandomierzu powiedziała, że w 2017 roku Miasto Sandomierz zwróciło się o zgodę do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na utworzenie kompostownika na terenie PGKiM. 

Miasto nie otrzymało zgody na utworzenie takiego kompostownika. Ponadto koszt budowy takiej 

instalacji wynosi kilkanaście milionów złotych.  

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że PGKiM nie posiada żadnych instalacji do kompostowania 

opadów biodegradowalnych.  

 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informację na temat sytuacji epidemiologicznej w Sandomierzu.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że otrzymał informację od dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu o pierwszym przypadku koronawirusa w szkole. Ponadto            

w szkole tej 15 nauczycieli jest objętych nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym na wniosek 

sandomierskiego sanepidu dyrektor wprowadził do końca bieżącego tygodnia dni dyrektorskie, które 

są wolne od zajęć dydaktycznych. Natomiast w przyszłym tygodniu w szkole będzie odbywać się 

nauczanie zdalne. Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że prowadzi rozmowy                         
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z Wójtem Gminy Dwikozy dot. wydłużenia trasy komunikacji miejskiej do Kamienia Łukawskiego 

celem dowożenia turystów na teren Gór Pieprzowych.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że radni powinni mieć informacje na temat ilości osób 

objętych kwarantanną w zabudowie wielorodzinnej.  

 

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że w sandomierskim szpitalu jest oddział buforowy dla 

pacjentów z koronawirusem i na dzień dzisiejszy jest 11 pacjentów. Na oddziale tym pracują lekarze 

różnych specjalności jak również pielęgniarki i salowe. Radna podziękowała publicznie całemu 

personelowi medycznemu za prace na tym oddziale.  

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął XXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza. 
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