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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Sandomierza Pana Marka
Chruściele z dnia 26 marca 2020 roku, dotyczącą wprowadzenia nadzwyczajnych środków
mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców, zapobieganie rozprzestrzeniania się
koronawirusa oraz prawidłowe i nieustanne funkcjonowanie Gminy Sandomierz, wyjaśniam
jak niżej.

1. Ograniczenie oświetlenia wybranych ulic, placów, skwerów itd. od godz. 23.00 do
świtu.

Pod koniec marca br. zostało wyłączone oświetlenie w Parku Piszczele oraz na Bulwarze
Piłsudskiego. Obecnie wystosowałem pismo do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów oraz do Usługi Elektryczne, Pomiary Zbigniew Rycerz aby
oświetlenie uliczne w godzinach wieczornych tj. od zmroku do godz. 23.00 działało na
całym terenie Sandomierza, zaś po godz. 23.00 pozostały załączone tylko obwody
zasilające oświetlenie na niżej wymienionych ulicach:

1) ul. Kwiatkowskiego
2) ul. Ożarowska
3) ul. Mickiewicza
4) ul. Lubelska
5) ul. Żwirki i Wigury
6) ul. Lwowska
7) ul. Trześniowska
8) ul. Jana Pawła II
9) ul. Krakowska
10)ul. Koseły
11)ul. Armii Krajowej
12)ul. Portowa

13)ul. Zawichojska
14)ul. Dobkiewicza
15)ul. Schinzla
16)ul. Milberta
17)ul. Długa
18) ul Maciejowskiego
19)ul. Cieśli
20) ul. Żółkiewskiego
21) ul Czachowskiego
22) ul. T. Króla
23) ul. Słowackiego
24) ul. Baczyńskiego



Pozostałe oświetlenie od godz. 23.00 ma zostać wyłączone. Dodatkowo w przypadku
technicznych możliwości ma być zastosowanie systemu świecenia się lamp w układzie np.
"co druga lampa świeci".

2. Odstąpienie od wszelkich inwestycji na terenie Gminy.

23 marca br. Odbyłem spotkanie z Wydziałem Techniczno Inwestycyjnym, na którym
ustaliłem, że realizowane będą nw. zadania inwestycyjne:
a) Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna -

zadanie zlecone 2018 roku, nierozliczone.
b) Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej - wykonanie dokumentacji.
c) Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4

w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 - przetarg nieograniczony - otwarcie ofert 15.04.2020
roku.

d) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - II etap Koprzywianka - (dokumentacja) - zadanie
zlecone w 2017 roku.

e) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39,
wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych - zadanie zlecone w 2019 roku
(dot. wykonania dokumentacji).

f) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana
oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych - zadanie zlecone w 2019 roku (dot.
wykonania dokumentacji).

g) Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz.
h) Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta

Sandomierz - trwa wybór ofert w przetargu nieograniczonym.
i) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II - trwa wybór ofert

w przetargu nieograniczonym.
j) Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy

ul. Przemysłowej - (dokumentacja).
k) Modernizacja Placu 3 Maja - zadanie zlecone w 2019 roku.
I) Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic - umowa na wykonanie robót

budowlanych zawarta 09.03.2020r.
m) Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne

fragmenty murów miejskich w Sandomierzu - w tym roku musimy wykonać "jakąś"
robotę budowlaną (niewielką) abyśmy nie stracili ważności pozwolenia na budowę.

n) Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu - zadanie zlecone w grudniu 2019 roku.
o) Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu - zadanie zlecone w grudniu 20219 roku.
p) Remont ulic Polna, II PPL, Rokitek (dokumentacja).

Zadania wchodzące w skład projektu "Rewitalizacja Sandomierza ..." oraz "Poprawa
efektywności energetycznej budynków ..." mają w miarę możliwości zostać przesunięte na
lata następne.

3. Wstrzymanie wszelkich dotacji.

Na dzień dzisiejszy w większości przypadków zostały zawarte aneksy do umów
dotacyjnych przesuwające termin wypłaty pierwszej transzy. Jednakże po analizie obecnie



panującej sytuacji zostaną podjęte czynności zmierzające do rozwiązania zawartych
umów.

4. Przeanalizowanie kursów komunikacji miejskiej w celu jej ograniczenia.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju
z dniem 18 marca 2020 roku, wprowadzone zostały zmiana dotyczy rozkładu jazdy
obowiązującego w dni nauki szkolnej i polega na jego zastąpieniu rozkładem jazdy
obowiązującym w soboty.
Linia nr 2 kursy od poniedziałku do piątku w godzinach

06:29 HSO - Szpital od 18 - 24 marzec x 1 bis
06:29 HSO - Szpital od 25 marca do odwołania x 2 bis
13:50 HSO - Szpital od 25 marca do odwołania x 1 bis
14:30 HSO - Szpital od 25 marca do odwołania x 1 bis
04:55 Szpital - HSO od 26 marca do odwołania x 1 bis

Po przeprowadzeniu analizy przewozu pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej
nastąpiła weryfikacja kursów bis w odpowiednich godzinach:

06:29 HSO - Szpital od 31.03 został do odwołania zawieszony dodatkowy kurs w dni
robocze

13:50 HSO - Szpital od 31.03 został do odwołania zawieszony dodatkowy kurs w dni
robocze

Ponadto dodatkowo zostały uruchomione kursy o godzinie 6:29 Szpital - HSO w dniach
04-05 kwietnia 2020 r.
W rozkładzie jazdy linii nr 4, na trasie komunikacyjnej Ożarowska - Wielowiejska nie
nastąpiły żadne zmiany.
Na początku każdego tygodnia przy współpracy z PGKiM jest prowadzona analiza kursów
z poprzedniego tygodnia, na podstawie której są podejmowane decyzje o pozostawieniu
bądź wprowadzeniu kolejnych zmian w kursowaniu linii komunikacji miejskiej.

5. Wstrzymanie wypłat dodatkowych wynagrodzeń w postaci premii, nagród itd.

W bieżącym roku z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową gminy nie przewiduję
wypłat żadnych dodatkowych wynagrodzeń, wręcz przeciwnie rozważam możliwość
obniżenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom.


