
Protokół Nr 50 
z L sesji  Rady Miasta Sandomierza 
w dniu 30 marca 2022 roku 
Ratusz 
 
Godzina rozpoczęcia sesji :  10:00 
Godzina zakończenia sesji :  13:30 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i  prowadził  Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza .   Ponadto uczestnikami sesj i  byl i:   

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;  
2. Janusz Stasiak -  Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;  
3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;  
4. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;  
5. Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycj i  i  

Promocj i  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu; 
6. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i  

Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;  
7. Dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w 

Sandomierzu.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że w dzis iejszej 
sesj i  Rady Miasta Sandomierza udział  bierze 15 radnych, jak w 
załączonej l iście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu.  
Radni nieobecni:  Kazimiera Bednarska, Ewa Gracz, Tomasz Malinowski,  
Andrzej Majewski,  Janusz Poński ,  Marcin Świerkula.  Radni 
usprawiedliwieni.     
Radny spóźniony:  Jerzy Żyła.  
W związku z tym stwierdził  quorum.  
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił  projekt porządku 
obrad L sesji  Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i  poprosił  o zgłaszanie 
ewentualnych uwag:  
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1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 
2.  Przyjęcie porządku obrad; 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 

rok;  
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044; 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie; 
6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy 

f inansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz 
określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z  terytorium Ukrainy w 
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa;  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z 
obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki 
środków obrotowych; 

8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i  porządku na terenie Miasta Sandomierza;   

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 
Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr 
XVII I/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 l istopada 
2015 r.;   

11.  Przyjęcie protokołu z  XLVII i  XLIX sesj i  Rady Miasta 
Sandomierza;  

12.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach 
miasta;  

13.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o 
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 
komunikaty, wolne wnioski;  

14.  Zamknięcie obrad. 
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zawnioskował o 
wprowadzenie do projektu porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w 
przedmiocie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza. Dodał,  że projekt uchwały był opiniowany na 
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posiedzeniu Komisji  Praworządności.  Na koniec zaznaczył,  że projekt 
uchwały nie mógł być umieszczony w materiałach w ustawowym 
terminie ze względu na brak podstaw prawnych, które uprawomocniły 
się okresie 14 dni od dnia publikacj i  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.   
 
Więcej uwag nie było.  
W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  
poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 14;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie wniosku 
Burmistrza Miasta Sandomierza.  
 
Następnie zaproponował, by projekt uchwały był umieszczony jako pkt. 
11 projektu porządku obrad i  poddał projekt porządku obrad pod 
głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 14;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku 
obrad L sesji  Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 
rok; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Budżetu i  F inansów. 
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  w ramach autopoprawki 
przedstawił  nową wersję projektu uchwały, która była opiniowana na 
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Komisji  Budżetu i  Finansów. Zmiana dot. dopisania w § 1 ust . 8 w 
brzmieniu:  
„Po § 11 dodaje się § 11.1 w brzmieniu:  
W celu realizacji  zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 
związku z konfl iktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia 
się burmistrza miasta Sandomierza do:  
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień 
wydatków między działami klasyfikacji  budżetowej;  
2) dokonywania czynności ,  o których mowa w art . 258 ust. 1 pkt 2 i  3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f inansach publicznych;  
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie f inansowej oraz w 
planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
związanych z prowadzeniem nowych inwestycji  lub zakupów 
inwestycyjnych przed jednostkę, o i le zmiana ta nie pogorszy wyniku 
budżetu”.  
 
Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że 
zaproponowana autopoprawka Burmistrza Miasta ma na celu 
upoważnienie Burmistrza do zmian w budżecie miasta, ale wyłącznie 
dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.  
Następnie dodała, że zmniejsza s ię dochody w budżecie gminy na 
kwotę 4.005.780,00 zł  z  tytułu: zmiany klasyfikacj i  budżetowej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z Rozdz. 60004 na Rozdz. 60020 
dot. transportu publicznego, przekwalif ikowania środków dot.  trzech 
zadań inwestycyjnych: remontu ulicy Żółkiewskiego, przebudowy 
przejść dla pieszych przy ul.  Schinzla i  Schinzla – Dobkiewicza, 
zmniejszeniu subwencji  oświatowej.  
Z kolei zwiększa s ię plan dochodów w budżecie gminy na kwotę 
2.423.478,22 zł  z  tytułu: odszkodowania za uszkodzenie mienia gminy 
tj.  chodnika przy ul.  Milberta, zmiany klasyfikacji  budżetowej dot. 
transportu publicznego, realizacji  projektu pn. „Mobilny Urzędnik. 
Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o 
szczególnych potrzebach”, realizacji  projektu „Cyfrowa Gmina”, 
zwiększenia subwencji  oświatowej na wsparcie szkół w zakresie 
zorganizowania dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej,  darowizn, realizacji  zadania pn. „Budowa Domu Pobytu 
Dziennego Seniora przy ul.  Baczyńskiego 2”, real izacj i  zadania pn. 
„Korpus Wsparcia Seniora”, odszkodowania za zniszczoną altanę 
śmietnikową przy ul.  T. Króla 8.       
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Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na kwotę 2.325.100,00 
zł  z  tytułu: zmiany klasyfikacj i  budżetowej w zakresie transportu 
publicznego, zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia 
nauczyciel i  w Szkole Podstawowej Nr 4, prowadzenia programów 
integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem oraz dzieci i  
młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami, zmiany klasyfikacji  
budżetowej w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.  
Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na kwotę 3.354.770,00 
zł  z  tytułu m.in.:  real izacj i  zadania publicznego pn.:  „Remonty 
cząstkowe dróg gminnych i  wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej 
na terenie Miasta Sandomierza”, zmiany klasyf ikacj i  budżetowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i  Pol ityki 
Regionalnej z dnia 26 l ipca 2021 roku, zakupu 12 szt. nowych 
parkomatów, wydatków w zakresie transportu publicznego, dotacji  dla 
Sandomierskiego Centrum Kultury oraz realizacji  innych zadań 
inwestycyjnych. Na koniec Skarbnik Miasta powiedziała, że zmianie 
ulegają również środki w zakresie zakładu budżetowego w związku z 
koniecznością wymiany dachu na placu targowym „Mój rynek”.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 12;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
2 radnych nie głosowało.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/480/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Budżetu i  F inansów. 
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Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 14;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/481/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2022 – 2044. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Budżetu i  F inansów. 
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że projekt 
uchwały jest konsekwencją działań, jakie podejmuje samorząd w celu 
udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Ostróg na Ukrainie. Dodał,  że 
przedłużająca się wojna wymaga, by ta pomoc była długofalowa i  
zaplanowana. 
 
Na posiedzenie L sesji  Rady Miasta Sandomierza przybył radny Jerzy 
Żyła. Rada obraduje w składzie 15 członków.  
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Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 15;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/482/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego 
Ostróg na Ukrainie.  
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy 
finansowej, społecznościom lokalnym i  regionalnym Ukrainy oraz 
określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli  na 
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Praworządności .  
 
Radny Marek Chruściel  przewodniczący Komisji  Praworządności  
powiedział ,  że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że projekt 
uchwały reguluje pomoc samorządu dla uchodźców, którzy przebywają 
na terenie Miasta Sandomierza.  
 
Radny Andrzej Bolewski poprosił  o informacje dot. pomocy ze strony 
państwa dla ukraińskich uchodźców.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że Państwo 
Polskie oferuje  każdemu mieszkańcowi, który przyjmie do swojego 
domu uchodźcę kwotę 40,00 zł  za jeden dzień jego pobytu na cele 
związane z jego zakwaterowaniem i wyżywieniem. Środki te wynikają z 
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tzw. specustawy. Burmistrz dodał,  że dotychczas samorząd wydał 297 
numerów PESEL uchodźcom oraz przyjął  100 wniosków od 
mieszkańców. Dodał,  że gmina nie otrzymała żadnych środków ze 
strony państwa na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom. 
Dotychczasowa pomoc płynie głownie ze strony miast partnerskich 
oraz z zagranicy.  
 
Radny Jacek Dybus :  Czy sandomierski samorząd ma kontakt z  merem 
miasta partnerskiego Ostróg w sprawie potrzeb? 
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że 
sandomierski samorząd jest w stałym kontakcie z przedstawicielami 
Miasta Ostróg w zakresie udzielania niezbędnej pomocy.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 15;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/483/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, 
społecznościom lokalnym i  regionalnym Ukrainy oraz określenia 
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli  na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku z 
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z 
obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków 
obrotowych;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług 
oraz Komisja Budżetu i  Finansów. 
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Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji  Gospodarki 
Komunalnej,  Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  powiedział,  
że uszkodzeniu w wyniku wichury uległo zadaszenie placu targowego 
„Mój Rynek” z lokalizowanego na Placu 3 Maja. Samorządowy Zakład 
Budżetowy „Targowiska Miejskie” jako trwały zarządca tym obiektem 
postanowił o wymianie całości pokrycia dachowego. Przewidywany 
koszt tego zadania to ok. 250.000,00 zł .  W związku z tym zakład 
zwraca się z prośbą o przekazanie części zysków na real izację tego 
zadania.   
 
Radny Jacek Dybus powiedział,  że radni powinni otrzymać stosowne 
ekspertyzy budowalne i  kosztorysy, gdyż kwota 250.000,00 zł  jest 
znaczną kwotą. Dodał,  że wymianie powinno podlegać wyłącznie 
poszycie dachowe a nie więźba dachowa, która jest stabi lna. Na koniec 
stwierdził ,  że nie widzi uzasadnienia nad wymianą całego dachu.  
 
Radny Andrzej Lebida powiedział,  że wymianie powinno podlegać 
wyłącznie poszycie dachowe celem zminimalizowania kosztów.  
Zgodził  się ze słowami radnego Jacka Dybusa.  
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że podziela zdanie 
Zastępcy Burmistrza Miasta. Dodała, że najważniejszą kwestią powinno 
być bezpieczeństwo ludzi zarówno użytkowników tego placu jaki i  
kupujących. Zauważyła, że w ostatnich latach coraz częściej dochodzi 
do nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych,  głównie gwałtownych wichur.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że decyzja 
o wymianie całego dachu jest efektem głosów osób handlujących na 
tym terenie, którzy wielokrotnie zgłaszal i  problemy związane z 
użytkowaniem budynku zarówno w słoneczne jak i  deszczowe dni.  
 
Radny Andrzej Bolewski  poddał w wątpl iwości konieczność wymiany 
całego dachu i  związane z tym koszty. Podkreśli ł  konieczność 
opracowania ekspertyzy, kosztorysu i  zasadności wykonania.  
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Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  powiedział,  
że planowana inwestycja w całości zostanie pokryta ze środków 
zakładu budżetowego, a nie z budżetu miasta. Dodał ,  że inwestycja 
jest na etapie przygotowania, w którym opracowywany jest kosztorys. 
Stwierdził ,  że dotychczasowe pokrycie dachowe z 2014 roku jest złej 
jakości.   
 
Radny Jerzy Żyła zgodził  się ze słowami Burmistrza Miasta mówiąc, że 
osoby handlujące na tym terenie od wielu lat proszą o zmianę pokrycia 
dachowego, które ich zdaniem jest fatalne. Stwierdził ,  że w upalne dni 
pod wpływem słońca warzywa i  owoce szybciej się psuły. Na koniec 
zaapelował o rozmowy z handlarzami przy opracowywaniu nowej 
koncepcj i  dachu celem uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.  
 
Radny Jacek Dybus powiedział,  że jako radny jest za 
przeprowadzeniem remontu tego dachu. Zaapelował jednak o 
przedstawienie konkretnych dokumentów tj.  kosztorysu na podstawie 
których będzie prowadzona inwestycja.  
 
Radny Jerzy Żyła  powiedział,  że nie ma sensu remontowanie dachu, 
który wykonany jest z wadliwych materiałów tylko lepiej jest wymienić 
cały dach bazując na nowoczesnych rozwiązaniach.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 13;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 2; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
 
Uchwała Nr L/484/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do 
budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił  Burmistrza Miasta o 
przekazanie dokumentów dot. planowanej inwestycji  do Biura Rady 
Miasta m.in. kosztorysu, ekspertyzy budowalnej.   
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług 
oraz Komisja Budżetu i  Finansów. 
 
Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji  Gospodarki 
Komunalnej,  Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie, przy czym komisja proponuje 
stawkę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1,50 zl  brutto oraz o 
wprowadzenie do uchwały zapisu o waloryzacji  tej kwoty o coroczny 
wskaźnik inflacj i .    
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała 
pozytywnie z identyczną zmianą stawki jaką zaproponowała Komisja 
Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że projekt 
uchwały z zaproponowaną stawką 2 zł  jest wynikiem rozmów z radnymi,  
urzędnikami w tym skarbnikiem miasta. Dodał,  że samorząd musi dbać 
o dochody w celu zaspokajania potrzeb swoich mieszkańcom. 
Stwierdził ,  że samorząd w czasie pandemicznych ograniczeń wycofał 
się z podwyżki podatków w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Ponadto Burmistrz Miasta powiedział ,  że ogródki gastronomiczne są 
dostępne wyłącznie w sezonie letnim, w którym są one szczelnie 
wypełnione przez turystów. Zaznaczył,  że uchwała dot. wyłącznie ul.  
Sokolnickiego i  Mariackiej ,  gdyż tereny Rynku i  ul .  Opatowskiej są 
regulowane w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta. Na koniec 
przedstawił  rosnące koszty funkcjonowania gminy w tym koszty energii ,  
inflacj i  i  obniżek podatków dla osób f izycznych co negatywnie 
przedkłada się na stan f inansów gminy.  
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedziała, że stawka za ogródki 
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gastronomiczne w wysokości 1 zł  funkcjonuje od 2012 roku, czyli  od 10 
lat. W tym okresie branża gastronomiczna w Sandomierzu rozwinęła 
się w sposób znaczący, o czym świadczy i lość punktów handlowych.  
Następnie powiedziała, że proponowana opłata ma charakter daniny 
publiczno-prawnej i  stanowi dochód do budżetu niepodatkowy. W 
związku z tym nie ma w tym przypadku mowy o stawce brutto – netto, 
gdyż nie dolicza s ię podatku VAT. Dodała, że ten system naliczania 
opłaty jest w przypadku dróg publicznych. Z kolei na drogach 
wewnętrznych stawka ta jest regulowana w drodze Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i  w tym przypadku dol icza s ię do stawki podatek 
VAT.  
Na koniec naczelnik powiedziała, że stawka ta nie może być 
waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji .  Ten mechanizm może 
występować w przypadku umów cywilnoprawnych w przypadku dróg 
wewnętrznych. Naczelnik dodał ,  że meleksy ponoszą opłatę w 
wysokości 5 zł  za 1 m2  za dzień i  jeśl i  udostępniony jest teren drogi 
wewnętrznej doliczany jest podatek VAT. 
 
dr Piotr Kossak radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
zgodził  się ze słowami przedmówcy i  powiedział,  że w przypadku 
opłaty za zajęcie pasa drogowego nie może być mowy o waloryzacji  o 
wskaźnik inflacj i ,  gdyż jest to danina publiczno-prawna.  
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział,  że zgodnie z uchwałą z dnia 23 
września 2020 roku Rady Miasta Sandomierza Rynek oraz ul .  
Opatowska stały s ię drogami wewnętrznymi. W związku z tym projekt 
uchwały dot. w zasadzie wyłącznie ul.  Sokolnickiego i  Mariackiej .   
Następnie radny poprosił  o informacje dot. wpływów do budżetu 
gminy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach 
publicznych oraz czy Burmistrz Miasta wydał już stosowne Zarządzenie 
dot. opłat na drogach wewnętrznych?  
 
Radny Jacek Dybus powiedział,  że dzisiejsza dyskusja nie miała by 
miejsca, gdyby samorząd uregulował podnoszenie tego typu opłat w 
regulaminach. Dodał ,  że stawka ta powinna być co roku waloryzowana 
o wskaźnik inflacj i  i  wtedy nie wzbudzałoby to takich kontrowersji .   
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział,  że tego typu opłaty czy podatki 
powinny być podnoszone sukcesywnie co roku, aby uniknąć 
jednorazowych znacznych podwyżek w tak trudnym dla wszystkich 
czasie.   
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że każde 
jednorazowe podwyższanie podatków czy opłat lokalnych jest trudną 
decyzją wywołującą kontrowersje wśród radnych i  nie tylko. Dodał,  że 
Burmistrz,  ale i  radni  musza dbać o dochody miasta, gdyż wydatków 
jest coraz więcej. Sandomierz jako miasto nastawione jest na turystykę 
i  z  tej gałęzi gospodarki musi czerpać dochody. Ponadto przypomniał o 
trudnych dyskusjach nad zmianami stawek za parkowanie czy opłaty 
mieszkańca itd.  
Na koniec zaapelował do radnych by samorząd w tej ważnej kwesti i  
mówił jednym głosem. Dodał,  że jako Burmistrz wyda stosowne 
zarządzenie dot. opłat na drogach wewnętrznych po podjęciu uchwały 
przez radnych.    
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedziała, że łącznie w 2021 
roku dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego był na poziomie 
ok. 150.000,00 zł  w tym z dróg wewnętrznych ok. 138.000,00 zł  a z 
dróg publicznych ok.  13.000,00 zł.   
 
Radny Jacek Dybus złożył wniosek formalny w sprawie zamknięcia 
dyskusj i  w tym punkcie porządku obrad.   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał wniosek formalny 
radnego Jacka Dybusa pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 11;  
„przeciw” – 3;  
„wstrzymujący się” – 1; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził przyjęcie wniosku 
formalnego i  zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  
 
Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał pod 
glosowanie wnioski Komisji  Budżetu i  Finansów i Komisji  Gospodarki 
Komunalnej,  Handlu i  Usług dot. zmiany stawki z 2,00 zł  na 1,50 zl  za 1 
m2  dziennie.  
 
Wynik głosowania:  
 „za” – 11;  
„przeciw” – 2;  
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„wstrzymujących się” – 2; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził przyjęcie wniosku 
komisji  dot. zmiany stawki za zajęcie pasa drogowego na 1,50 zł za 1 
m2  dziennie.  
 
Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał pod 
głosowanie całość projektu uchwały uwzględniający zmianę stawki.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 11;  
„przeciw” – 1;  
„wstrzymujących się” – 3; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/485/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości  i  porządku na terenie miasta Sandomierza.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług.  
 
Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji  Gospodarki 
Komunalnej,  Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  w ramach autopoprawki 
poprosił  o wykreślenie z § 5 ust. 15 pkt. 2  w brzmieniu: „zawarcie 
umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym”.  
 
Radny Jacek Dybus zgłosił  zastrzeżenia do następujących zapisów 
regulaminu:  

a)  § 8 ust. 5 dot. obowiązku mycia pojemników przez właściciel i  
nieruchomości;  

b)  § 5 w zakresie obowiązku czyszczenia ze śniegu i  lodu oraz 
innych zanieczyszczeń chodników.  
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Radny stwierdził ,  że te obowiązki nie powinny spoczywać na 
obywatelach, mieszkańcach a na operatorze systemu oczyszczania 
miasta i  zarządcach dróg.  
 
Radny Andrzej Bolewski  wyraził  niezadowolenie zapisem nakazującym 
spółdzielniom mieszkaniowym i innym podmiotom obowiązek mycia 
pojemników na odpady komunalne. Stwierdził ,  że Sandomierz ma 
najwyższe ceny za odbiór odpadów i tą czynność powinien wykonywać 
operator systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza:  „Panie Andrzeju, 
bardzo proszę nie mówić, że mamy najwyższe ceny za śmieci,  bo to nie 
jest prawda”.  
 
Radny Jerzy Żyła poprosił  o przybliżenie zapisów zawartych § 10 ust. 3 
pkt. 1 dot. minimalnych norm wielkości i  i lości pojemników w 
nieruchomościach niezamieszkałych w lokalach gastronomicznych.   
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniosła s ię do zastrzeżeń radnego 
Jacka Dybusa i  Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że radni poruszają 
kwestie, które nie ulegają zmianie i  obowiązują już od ponad roku. 
Kwestia mycia pojemników została uregulowana w 2021 roku po wielu 
dyskusjach na komisjach i  sesji  rady. Z kolei odpady powstałe z  
udrożnienia chodnika przez właściciela nieruchomości zostaną 
uprzątnięte przez zarządcę drogi. Ten obowiązek jest wyrażony w 
ustawie o utrzymanie czystości i  porządku w gminach.   
Następnie powiedziała, że zmiany w zakresie minimalnych i lości 
pojemników są wynikiem wsłuchiwania s ię w głosy m.in. radnych 
miasta. Dotychczasowo od lokal i  gastronomicznych było 20 l i trów na 
jedno miejsce konsumpcyjne w miesiącu.  Z kolei propozycja to 240 
l itrów tygodniowo. Następnie naczelnik powiedziała, że zmiany 
regulaminu dotyczą: dostosowania przepisów do funkcjonowania 
PSZOK-u, utrzymania czystości i  porządku na nieruchomościach w 
zakresie koszenia traw i  przycinania drzew od strony ulic,  przypisanie 
miejsc gromadzenia odpadów do konkretnych nieruchomości .  
 
Radny Jacek Dybus zaapelował o zmniejszenie częstotl iwości odbioru 
odpadów zmieszanych w celu zminimalizowania kosztów.   
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Radny Andrzej Bolewski  powiedział,  że przez dodatkowe obowiązki ,  
które nakłada się na właścicieli  nieruchomości lub na zarządców realne 
koszty odbioru odpadów są znacznie wyższe niż przyjęte stawki,  co 
negatywnie odbija się na mieszkańcach.  Dodał,  że Miasto Sandomierz 
jest udziałowcem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnianki,  
która zajmuje s ię gospodarką śmieciową za znacznie niższe stawki i  
zaproponował przyłączenie się do tego sytemu w 2023 roku.   
 
Radny Jerzy Żyła zauważył,  że wzrost ze 120 l itrów na miesiąc na 240 
l itrów tygodniowo jako wartość minimalna i lości pojemników na 
odpady komunalne jest wzrostem ośmiokrotnym.   
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedział,  że wzrost jest  
ośmiokrotny. Dodała, że na posiedzeniach komisji  w szczególności dot. 
gospodarki komunalnej radni wielokrotnie zwracal i  uwagę na niskie 
normy i lości odpadów komunalnych od restauratorów zwłaszcza w 
sezonie letnim.  
 
Radny Robert Kurosz poruszył dwie kwestie dot. naprawy przez f irmę 
wywozową pojemników na śmieci w przypadku ich uszkodzenia z winy 
operatora sytemu oraz koniecznością mycia pojemników mówiąc, że na 
terenie miasta nie funkcjonuje f irma, która mogłaby tą czynność 
odpłatnie wykonać. Sandomierskie PGKiM nie ma odpowiedniego 
sprzętu w tym zakresie. Radny dodał ,  że zgłaszał już zniszczenie 
pojemnika, ale w dalszym ciągu nie został  on wymieniony.   
   
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że radni 
poruszają kwestie, które już obwiązują w regulaminie utrzymania 
czystości od ponad roku, a które są uregulowane w ustawie jak np. 
częstotl iwość odbioru odpadów. Następnie dodał,  że samorząd nie 
może bezpośrednio swojej spółce jaką jest PGKiM zlecić odbioru 
odpadów komunalnych, musi w tym zakresie przeprowadzić przetarg, 
do którego nie przystępują żadne f irmy z zewnątrz. Z kolei zakup 
specjalistycznego pojazdu do czyszczenia pojemników wiąże się z 
kosztami a system gospodarowania odpadami musi się samobilansować.   
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poruszyła kwest ię braku koszy 
na śmieci przy sklepach spożywczych,  kontroli  i lości wywożonych 
śmieci z  lokal i  gastronomicznych na terenie miasta, gdyż nagminny jest 
proceder podrzucania przez właścicieli  lokal i  gastronomicznych śmieci 
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oraz podjęcie działań zmierzających do uporządkowania terenu 
prywatnej posesji  na terenie Parku Piszczele.  
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że dotychczasowo 
kontrole sprowadzały się wyłącznie do  sprawdzenia posiadania umowy 
na wywóz odpadów oraz rachunków za ich wywóz. Z kolei na mocy 
nowelizacj i  ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach 
przyznano nowe kompetencje kontrolne w zakresie kontroli  umów co 
do ich istoty i  do zapisów w nich zawartych z regulaminem, który jest 
aktem prawa miejscowego.  
Na koniec dodała, że odbyły s ię już kontrole posiadania rachunków za 
wywóz odpadów a ich wynik zostanie Burmistrzowi i  radnym 
przedstawiony.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza sformuowała pytanie: Czy w 
przedstawionym regulaminie są zapisy mówiące o odpadach 
pochodzących z jarmarków i innych wydarzeń kulturalnych? Dodała, że 
kosztami ich wywozu powinni być obciążeni organizatorzy wydarzeń. 
Następnie poruszyła kwestie konieczności  l ikwidacj i  koszy na śmieci na 
podwórkach kamienic.  
 
J.D.*) mieszkaniec Sandomierza  powiedział,  że nie zgadza się z 
propozycją Burmistrza Miasta i  Urzędu Miejskiego dot. 
zaproponowanych minimalnych norm wielkości i  i lości pojemników na 
odpady. Dodał,  że działalność gastronomiczna na terenie Starego 
Miasta ma charakter sezonowy, a nie całoroczny. Wielkość na 
poziomie 240 l itrów tygodniowo spowoduje, że w okresie zimowym 
restauratorzy będą płacić za puste pojemniki .  
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedziała, że w sezonie wysokim, 
czyl i  letnim określone normy ulegają podwojeniu. Z kolei kwestia 
pokrywania kosztów wywozu odpadów z wydarzeń kulturalnych i  
jarmarków jest uregulowana w postaci opłaty eksploatacyjnej.  
 
J.D.*) mieszkaniec Sandomierza  wyraził  niezadowolenie z 
proponowanych zmian. Dodał,  że opłata za zajęcie pasa drogowego 
pod ogródki gastronomiczne wyniosła 50% a za odpady komunalne 
800%.  
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Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że ośmiokrotnie 
zwiększona zostanie norma, jeżel i  chodzi o i lość minimalną odpadów. 
Norma 20 l itrów na jedno miejsce konsumpcyjne pozostaje bez zmian, 
ale nie mniej n iż 240 l itrów na tydzień a było 120 l itrów na miesiąc.   
 
Radny Robert Kurosz wyraził  dezaprobatę podwyżką rzędu 800%.  
 
Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  powiedział,  
że wielokrotnie radni podnosil i  fakt nadmiarowych odpadów głownie w 
obrębie Starego Miasta. Zaproponowana zmiana regulaminu umożliwi 
Straży Miejskiej prowadzenie kontroli  detalicznej po to, by zrozumieć 
obrót śmieciowy w lokalach gastronomicznych głównie w okresie 
sezonu turystycznego. Zastępca Burmistrza dodał,  że nielogicznym jest 
fakt,  że dwa lokale sąsiadujące ze sobą, o podobnej powierzchni 
gastronomicznej,  deklarują diametralnie różne i lości odpadów, jeden 
40 pojemników a drugi 4. Dodał ,  że kontrole będą prowadzone w 
dwóch kierunkach z jednej strony w stosunku do tych osób, które 
świadomie lub nieświadomie z systemu zniknęli  a z drugiej strony w 
związku z pojawiającym się nadmiarem odpadów komunalnych. Na 
koniec powiedział,  że projektowany „regulamin umożliwi urzędnikom, 
Straży Miejskiej specyficzną, detaliczną, bardzo taką przemyślaną 
kontrolę, której celem jest nie tylko sprawdzenie umów i i lości śmieci,  
ale dojście do tych i lości rzeczywistych”.  
 
J.D.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział,  że błędnie samorząd 
zakłada, że nadmiarowe odpady są z winy przedsiębiorców, zwłaszcza z 
terenu Starego Miasta. Dodał,  że zaproponowane l imity nie zachęcają 
do segregowania odpadów.  
 
Radny Robert Kurosz  z łożył wniosek formalny o zmianę l imitu i lości 
pojemników na odpady komunalne dla lokal i  gastronomicznych z 240 
l itrów tygodniowo na 120 l itrów tygodniowo o których mowa w § 10 
ust. 3 pkt . 1 projektu uchwały.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  podsumował dotychczasową 
debatę mówiąc, że system gospodarowania odpadami zwłaszcza na 
terenie Starego Miasta pozostawia wiele do życzenia.  
 
Radny Jacek Dybus  zaapelował o zdjęcie projektu uchwały z porządku 
obrad i  skierowanie go do dalszych prac w komisji .   
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Radny Andrzej Bolewski  z łożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku 
obrad pkt. 9.  
   
Radny Marek Chruściel  złożył wniosek formalny dot. pozostawienia 
wszystkich zapisów w dotychczasowym obowiązującym brzmieniu a 
poszerzone o zapisy dot. możliwości przeprowadzania kontrol i .   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że zostały 
złożone trzy wnioski formalne. Dalej idącym jest wniosek radnego 
Andrzeja Bolewskiego o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.  
W związku z powyższym poddał ten wniosek pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 9;  
„przeciw” – 4;  
„wstrzymujących się” – 2; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza odrzuci ła wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego. 
Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego 
składu rady.  
 
Następnie poddał wniosek radnego Roberta Kurosza.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 8;  
„przeciw” – 1;  
„wstrzymujący się” – 1; 
5 radnych nie głosowało.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła wniosek radnego Roberta Kurosza.  
 
Radny Marek Chruściel  powiedział,  że  skoro tyle kontrowersj i  
wzbudzają nowe zapisy regulaminu to jako radny wnosi o to, aby 
regulamin pozostał w dotychczasowym brzmieniu z włączonymi 
zapisami dot. możliwości przeprowadzania kontrol i .   
 
dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
powiedział ,  że rada popełniła błąd w procedowaniu, gdyż najdalej 
idącym wnioskiem był wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego, 
następnie radnego Marka Chruściela a na końcu radnego Roberta 
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Kurosza i  w takiej kolejności powinny być przegłosowane. W związku z 
tym stwierdził ,  że rada powinna dokonać reasumpcji  g losowań.   
 
Wobec powyższego Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zarządził 
10 minutową przerwę w obradach.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał ponownie wniosek 
radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 
9 pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 7;  
„przeciw” – 4;  
„wstrzymujących się” – 3; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza odrzuci ła wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego. 
Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego 
składu rady.  
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka Chruściela.  
 Wynik głosowania:  
 „za” – 3;  
„przeciw” – 8;  
„wstrzymujących się” – 2; 
2 radnych nie głosowało.  
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza odrzuci ła wniosek radnego Marka Chruściela.  
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Roberta Kurosza.  
 Wynik głosowania:  
 „za” – 9;  
„przeciw” – 4;  
„wstrzymujących się” – 1; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła wniosek radnego Roberta Kurosza.  
 



Strona 21 z 35 
 

Następnie poprosi ł  o  zmianę w § 10 ust. 3 pkt. 1 projektu uchwały 
wysokość l imitu z 240 l itrów tygodniowo na 120 l itrów tygodniowo i  
poddał całość projektu uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 7;  
„przeciw” – 5;  
„wstrzymujących się” – 1; 
2 radnych nie głosowało.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/486/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na 
terenie miasta Sandomierza.  
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 
Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 l istopada 2015 r.;   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej,  Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa. 
 
Radny Sylwester Łatka zastępca przewodniczącego Komisji  
Gospodarki Przestrzennej,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  
powiedział ,  że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i  Architektury 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  że projekt uchwały 
dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
określonego jako Chwałki I  pomiędzy ul.  Ożarowską, Starą Prochownią 
oraz ul.  Rolniczą i  Kwiatkowskiego. Zmiana polega na tym, że teren 
oznaczony jako 1 OS – teren pod uprawy sadownicze i  ogrodnicze 
zostanie w części przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.  
Zmiana ta jest na wniosek syndyka, który reprezentuje upadłego 
konsumenta, którego działka omyłkowo uznana została za tereny 
ogrodnicze i  sadownicze.  
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Radny Jacek Dybus wyraził  s łowa zadowolenia z faktu, że władze 
samorządowe dostrzegają potrzebę uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie tylko terenu „Chwałki” ale 
również całej północnej strony miasta. Radny dodał,  że te tereny, 
które teraz są nie wykorzystywane mogą zostać przeznaczone na 
potrzeby inwestycyjne.  
 
Radny Andrzej Lebida również wyraził  słowa zadowolenia dot.  
projektu uchwały i  zmiany tej części planu zagospodarowania 
przestrzennego. Pozytywnie również wyraził  się na temat wykonywania 
obowiązków przez Naczelnika Wydziału Urbanistyki i  Architektury Pana 
Piotra Paszkiewicza.  Na koniec zaapelował o przyjęcie projektu 
uchwały.   
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 15;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/487/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu 
uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 18 l istopada 2015 r.  
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej 
ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu 
“Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”;   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt 
uchwały opiniowała Komisja Praworządności .  
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Radny Marek Chruściel  przewodniczący Komisji  Praworządności  
powiedział ,  że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 13;  
„przeciw” – 2;  
„wstrzymujących się” – 0; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr L/488/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków 
w przedmiocie nadania tytułu “Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza”.  
 
Ad. 12. Przyjęcie protokołu z XLVII  i  XLIX sesji  Rady Miasta 
Sandomierza;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że protokoły były 
do wglądu w Biurze Rady Miasta i  do dnia posiedzenia sesj i  nie 
wpłynęły żadne wnioski ani uwagi,  co do ich treści .  W związku z 
powyższym poddał protokoły pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
„za” – 14;  
„przeciw” –0;  
„wstrzymujący się” – 1; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła protokoły z XLVII  i  XLIX sesji  Rady Miasta 
Sandomierza .  
 
Ad. 13. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach 
miasta;  
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że:   
1.  „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przypomina o 

działającej przy ulicy Słowackiego 17a Jadłodzielni.   
2.  W dniach poprzedzających Dzień Kobiet Sandomierskie Centrum 

Kultury zorganizowało niżej wymienione warsztaty z okazji  Dnia 
Kobiet:  „Wiązana lalka gałgankowa” -  warsztaty dla dziewczynek, 
„Szklane ogrody” -  warsztaty dla Pań, „Siła jest kobietą” -  
warsztaty pełne mocy.  

3.  Pracownicy Świetl icy Środowiskowej 8 marca w ramach pomocy 
uchodźcom z Ukrainy odwiedzil i  Dwór Dwikozy, gdzie 
przeprowadzi l i  zabawy integracyjne oraz animacyjne dla 
ukraińskich dzieci .   

4.  11 marca 2022 roku w Świetl icy Środowiskowej przy ulicy 
Słowackiego 15 odbyło się spotkanie z dziećmi i  młodzieżą oraz z 
ich opiekunami z Ukrainy, którzy są chętni do uczestniczenia w 
zajęciach organizowanych przez sandomierskie świetl ice. 11 
marca było zapisanych 11 osób przy świetl icy na Słowackiego 15, 
świetl ica Portowa 24 wzięły 4 osoby udział  w zajęciach, na 
„Przystanku Błonie” 1 osoba.  

5.  Sandomierskie Centrum Kultury zapraszało na spotkanie z okazji  
Dnia Mężczyzny „Modnie i  stylowo w męskim wydaniu”. 
Wydarzenie z udziałem Justyny Wesołowskiej z  Fundacji  
Artystycznej GA MON, odbyło się w sobotę 12 marca. Były trzy 
zagadnienia na tym spotkaniu: kreowanie wizerunku w mediach 
społecznościowych, dress code w biznesie, praktyczne 
wskazówki,  jak kupować w sklepach internetowych.  

6.  14 marca 2022 roku opublikowane zostało w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą 
„Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 z 
dostosowaniem do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych”. Termin składania ofert do dnia 29 marca 
do godziny 10:00, czyli  termin już upłynął.  

7.  Od 4 stycznia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek 
osłonowy. Na dzień 18 marca wpłynęło 1.734 wnioski o wypłatę 
dodatku osłonowego. Wnioski mogą być składane zarówno w 
formie papierowej jak i  w formie elektronicznej.  

8.  Od 4 do 6 marca w sandomierskim ratuszu oraz Hotelu „Sarmata” 
odbył się wyjątkowy projekt pod nazwą „Akademia Liderek”, 
realizowany przez „Kobiety w Centrum”. Było to spotkanie 
kobiet z całej Polski,  bl isko 130 kobiet wzięło w tym udział,  w 
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wydarzeniu zainaugurowanym przez panią prezes Stowarzyszenia 
„Kobiety w Centrum”, panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką. 
Między innymi zaproszonymi gośćmi byli:  prof. Marcin Wiącek 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Katarzyna Pszczoła przedstawicielka Komisji  Europejskiej w 
Warszawie oraz panie z Komisj i  Europejskiej .  

9.   Uroczystość upamiętniająca ofiary terroru niemieckiego w 
latach 1939-1945 odbyła się 20 marca w Sandomierzu. 
Wydarzenie, które odbyło się po raz ósmy nawiązuje do dnia 16 
marca 1942 roku, kiedy to Niemcy dokonali  masowych 
aresztowań sandomierzan.  

10.  W dniu 80. rocznicy tragicznej śmierci Aleksandra 
Patkowskiego, Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, mój 
zastępca Janusz Stasiak oraz pan Zbigniew Puławski ,  prezes 
Sandomierskiego Centrum Pamięci złożyl i  wiązankę i  znicz 
pamięci na symbolicznej mogile regionalisty.  

11.  Odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w 
zakresie tworzenia Strategii  Rozwoju Ponadlokalnego dla 
Obszaru Strategicznej Interwencj i  Dolina Wisły. Obecnie można 
wziąć udział  w ankiecie udostępnionej na stronie miasta do dnia 
6 kwietnia.  

12.  Gmina Sandomierz otrzymała dotację w wysokości 
400.000,00 zł  na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w 
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, 
Edycja 2022. Ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które 
przyczyniły się do powodzenia tego wniosku. 

13.   W miniony weekend odbył się Koncert Jubileuszowy pt. 
„Takie Życie 15/40” w wykonaniu tancerzy Formacj i  Tanecznej  
„Paradoks” z Sandomierskiego Centrum Kultury w choreograf i i  i  
reżyserii  Moniki Magdy, wieloletniej instruktorki zespołu. Jako 
goście specjalni wystąpil i  Dorota Koprowska oraz Natalia 
Ciecierska. Było to piętnastolecie tej formacj i  w naszym mieście.  

14.  12 marca w Sandomierzu odbył się Turniej „Dzień Kobiet z 
Grami Planszowymi”.  Organizatorami zawodów był:  Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Sandomierzu oraz Klub Szachowy 
Salve Regina.  

15.  16 marca w Zielonym Centrum Kultury w Parku Piszczele 
odbył się II  turniej w ramach cyklu Wiosenne Szachowe Grand 
Prix Sandomierza. Organizatorami był:  Miejski Ośrodek Sportu i  
Rekreacji  oraz Klub Szachowy Salve Regina.  
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16.   21 marca uczniowie szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych z Sandomierza i  okolic wzięl i  udział  w 
„Biegu z Marzanną”, cykl iczna impreza dla dzieci i  młodzieży, 
organizowana przez sandomierski MOSiR.   

17.  23 marca na siłowni rekreacyjnej w Centrum Rekreacji  
MOSiR odbył s ię „Wielobój Siłowy dla Młodzieży”.  

18.  Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi zbiórkę książek w 
języku ukraińskim z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy.  

19.  W Szkole Podstawowej Nr 2 zostaną utworzone z dniem 1 
kwietnia 2022 roku dwa oddziały przygotowawcze -  jeden na 
poziomie klas I- I I I ,  na dzisiaj  w l iczbie 19 osób, drugi na 
poziomie klas IV-VI w l iczbie 22 uczniów. Uczniowie, w tych 
oddziałach, będą wspomagani t łumaczami języka ukraińskiego 
podczas realizacji  godzin dydaktycznych z  poszczególnych 
przedmiotów. Dodatkowo otrzymają wsparcie w postaci 6 
dodatkowych godzin z języka polskiego w każdym oddziale.  
Do Szkoły Podstawowej Nr 4 będzie uczęszczało 2 uczniów do 
klasy siódmej ogólnodostępnej i  3 uczniów do klasy ósmej 
ogólnodostępnej. Uczniowie z tych klas również otrzymają 
wsparcie w postaci dodatkowych godzin z  języka polskiego w 
i lości 4 godzin.  
Do sandomierskich przedszkol i  uczęszcza na dzień 11 marca 8 
dzieci z  Ukrainy. Również te dzieci otrzymają pełne wyżywienie i  
opiekę, zgodnie z deklarowaną l iczbą godzin przez rodzica. 
Dzięki nowelizacji  Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z 
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji  
publicznych szkół i  przedszkol i,  na podstawie którego zostały 
zwiększone l imity dzieci w oddziałach przedszkolnych z 25 do 28 
w oddziale, w sandomierskich przedszkolach przybyło 78 miejsc 
dla dzieci z  Ukrainy. Ta sytuacja się zmienia, nie dalej jak 
wczoraj też rozmawiałem z jedną z Radnych o tym, że są kolejne 
dzieci chętne do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.  

20.  Od 16 marca w Wydziale Spraw Społecznych i  Zdrowia trwa 
rejestracja uchodźców z Ukrainy. Wszystkie osoby, które po 24 
lutego, po wybuchu wojny przekroczyły granicę Ukrainy mogą 
uzyskać profi l  zaufany oraz numer PESEL i  pozostać legalnie w 
Polsce przez okres 18 miesięcy. W celu nadania numeru PESEL 
należy wypełnić określony Rozporządzeniem wniosek, załączyć 
jedno zdjęcie biometryczne oraz osoby, które ukończyły 12 rok 
życia składają odciski palców. Wszyscy uchodźcy rejestrowani są 
w Ogólnopolskim Systemie „Źródło” i  otrzymują status UKR, 
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który umożliwia obywatelom Ukrainy korzystanie z wielu 
świadczeń gwarantowanych przez państwo polskie, m.in.:  
korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, świadczenia 500+, 
jednorazowej zapomogi 300 złotych. Aby uniknąć zbędnego 
oczekiwania na rejestrację można umawiać s ię na konkretny 
dzień i  godzinę pod numerem telefonu. Te numery są podane,  
mogę przeczytać. Na naszych stronach internetowych: 15 815 41 
52 lub 15 815 41 14. (…) Tu ogromne podziękowania dla 
wszystkich pracowników Wydziału Spraw Społecznych i  Zdrowia, 
bo naprawdę wykonali  gigantyczną pracę, nadali  297 numerów 
PESEL. Obsługa jednego obywatela Ukrainy trwała około pół 
godziny do 45 minut,  często osoby te zostawały po godzinach, 
po pracy i  miel iśmy naprawdę sporo uchodźców w naszym 
Urzędzie Miejskim.  

21.  Z okazj i  Dnia Kobiet w dniach od 7 do 11 marca trwała 
akcja „Oddaj Krew za Babeczkę”, akcja dedykowana przede 
wszystkim osobom, które chciały i  mogły za słodką babeczkę 
oddać krew dla pań leczących się onkologicznie. Była to już 
druga edycja tego wydarzenia, również bardzo gorąco w tym 
miejscu chcę podziękować paniom dyrektorkom i pracownikom 
sandomierskich przedszkol i  samorządowych, które na każdy 
dzień trwania akcj i  piekły pyszne, świeże babeczki i  dzięki tej 
akcji ,  dzięki tym wypiekom, dzięki tym osobom przede wszystkim, 
które zdecydowały się oddać krew w ciągu tego tygodnia udało 
się zebrać 39 l itrów krwi, a dwóch dawców oddało osocze tj .  
1,28 l itra. Oczywiście ogromne podziękowania również dla pań z 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w Sandomierzu za 
sprawną i  przemiłą obsługę. 

22.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu rozpoczął 
przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia 
pieniężnego obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyl i  granicę z 
Polską po 24 lutego i  zalegal izowali  swój pobyt w Polsce na 
zasadach wynikających ze specustawy. Na dzień 25 marca 
wpłynęły 92 wnioski”.  

 
Radny Jerzy Żyła:  Jak rozstrzygnął się przetarg na remont Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu? 
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że wpłynęły 
dwie oferty i  każda przekracza zaplanowane środki w budżecie na ten 
cel .  Samorząd może w tej sytuacji  unieważnić przetarg i  rozpisać go od 
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nowa lub podpisać umowę z najtańszym wykonawcą i  dołożyć 
brakujących środków w kwocie ok. 50.000,00 zł.  Szacowany całkowity 
koszt inwestycji  to 440.000,00 zł.      
 
Radny Marek Strugała :  Na jakim etapie jest sprawa budowy dróg w 
ramach Rządowego Programu Polski Ład? 
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  odniosła się do trwających konsultacj i  
w ramach Strategi i  Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej 
Interwencji  Dolina Wisły. Mieszkanka zaapelowała by wnioski z  tych 
konsultacj i  społecznych opartych na wypełnionych ankietach były 
omówione na jednej z komisji  Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o 
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, 
wolne wnioski;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  na wstępie powiedział,  że 
wraz z Burmistrzem Miasta w imieniu samorządu przekazał najlepsze 
życzenia urodzinowe z okazji  98 urodzin Pani Alicj i  Kaszyńskiej.  
Następnie podziękował radnym: Kazimierze Bednarskiej,  Piotrowi 
Chojnackiemu, Markowi Chruścielowi, Ewie Gracz, Tomaszowi 
Malinowskiemu, Andrzejowi Majewskiemu, Renacie Krasce, Januszowi 
Pońskiemu, Marioli  Stępień oraz Jerzemu Żyle za dobrowolną wpłatę 
pieniędzy w ramach zbiórki rady miasta na rzecz miasta partnerskiego 
Ostroga na Ukrainie.   
Następnie dodał,  że:  

1.  „Radny Mariusz Prezgot złożył wniosek o udostępnienie zapisu 
audio-wideo z Komisji  Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług z 
dnia 10 lutego 2022 roku. Odpowiedź została udzielona 9 marca 
tego roku. Ponowne pismo w tej sprawie złożył radny w dniu 21 
marca. Sprawa została przekazana do Zespołu Radców Prawnych,  

2.  Radni:  Piotr Chojnacki,  Andrzej Bolewski i  Marek Chruściel 
złożyli  pismo w sprawie możliwości zwołania sesji  nadzwyczajnej,  
poświęconej aktualizacji  map zagrożenia i  ryzyka powodziowego. 
W tej sprawie 15 marca odbyło się już wspólne posiedzenie 
Komisji  Praworządności i  Gospodarki Przestrzennej,  Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa, na którym obecni byli  przedstawiciele 
samorządu gminnego i  powiatowego oraz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.  
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3.  Państwo A.K.R.*),  mieszkańcy Sandomierza, złożyli  p ismo w 
sprawie możl iwości wyznaczenia miejsca parkingowego na ul icy 
Bartolona, odpowiedź w tej sprawie została udzielona. 

4.  Pani Z.W.*), mieszkanka Sandomierza, złożyła pismo dotyczące 
możliwości swobodnej wypowiedzi na najbliższej sesji  rady 
gminy, cytuję: „w każdym punkcie na temat i  na koniec sesj i  w 
wolnych wnioskach”.  Odpowiedź w tej  sprawie została udzielona.  

5.  Wojewoda świętokrzyski przekazał stanowisko Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie 
powstrzymywania s ię od dalszej współpracy z przedstawicielami 
Federacji  Rosyjskiej.   

6.  Pan W.N.*),  mieszkaniec Sandomierza, złożył l ist  otwarty w 
sprawie Bogusława Tetra, działacza ZSL PSL.  

7.  Anna Krupka, poseł na sejm Rzeczpospol itej Polskiej,  złożyła 
wniosek do władz Miasta Sandomierza o, cytuję: „usunięcie 
symboli  totalitaryzmu komunistycznego w postaci czołgów, 
gwiazdy Armii Radzieckiej oraz symbolu sierpa i  młota 
znajdującego się przy ulicy Mickiewicza w granicach 
administracyjnych miasta”. Odpowiedź w tej sprawie została 
udzielona przez Burmistrza i  była udostępniona na portalach 
społecznościowych.  

8.  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przekazał uchwałę 
Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2022 roku, skierowaną do 
Miast i  Gmin Rzeczypospolitej Polskiej z  apelem o 
wypowiedzenie współpracy zawartej z  jednostkami 
municypalnymi Federacj i  Rosyjskiej”.  

 
Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  przedstawił  
interpelacje i  zapytania radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:  

1.  „1 marca 2022 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelację w 
sprawie przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji  stanu 
techniczno-wizualnego tablic informacyjnych z nazwami ul ic.  
Odpowiedź została udzielona 15 marca tego roku.  

2.  1 marca radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek złożyła 
interpelację w sprawie remontów na sandomierskich ulicach i  
oświetlenia ul ic. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona 10 
marca 2022 roku.  

3.  3 marca radny Andrzej Bolewski złożył interpelację w sprawie 
wykazu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 
Sandomierzu, obręb prawobrzeżny. Odpowiedź została udzielona 
8 marca.  
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4.  3 marca radny Andrzej Bolewski złożył interpelację w sprawie 
wykazu nieruchomości gruntowych, które utraciły właścicielstwo. 
Odpowiedź w tej sprawie została udzielona 17 marca 2022 roku.  

5.  Radni:  Marek Strugała i  Marcin Świerkula 7 marca złożyli  
interpelację w sprawie uwzględnienia budowy infrastruktury 
kanal izacyjnej z możl iwością podłączenia do sieci mieszkańców 
ulicy Błonie, Łąkowa, Zamiejska, Przedmieście Zawichojskie wraz 
z łącznikiem do ulicy Kruczej w ramach Programu Inwestycji  
Strategicznych pakietu społeczno-gospodarczego reform „Polski 
Ład”. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona 16 marca.  

6.  8 marca została udzielona odpowiedź na interpelację radnej Ewy 
Gracz w sprawie przeprowadzenia napraw na sandomierskich 
ulicach.  

7.  8 marca tego roku została udzielona odpowiedź na interpelację 
radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek w sprawie oświetlenia na 
ulicach miasta.  

8.  15 marca 2022 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w 
sprawie zakupu rozkładanych bramek piłkarskich na potrzeby 
sandomierskich juniorskich klubów sportowych.  

9.  16 marca została udzielona odpowiedź na interpelację radnej 
Ewy Gracz w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych.  

10.  28 marca 2022 roku radny Tomasz Malinowski złożył 
interpelację w sprawie naprawy nawierzchni na ulicy I I  Pułku 
Piechoty Legionów.  

11.  29 marca 2022 roku została udzielona odpowiedź na 
zapytanie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek dotyczącej 
przygotowania miasta w związku z działaniami wojennymi na 
terenie Ukrainy”.  

 
Radny Piotr Chojnacki wyraził  słowa podziękowania dla uczestników 
wyjazdu do Centrum Humanitarnego w Przemyślu, by w ramach 
wolontariatu pomóc tamtejszym urzędnikom w pracy na rzecz 
uchodźców.  W związku z tym podziękował radnym:  Agnieszce 
Frańczak-Szczepanek, Krzysztofowi Szatanowi, Markowi Strugale, 
Marcinowi Świerkule, Robertowi Kuroszowi, Tomaszowi 
Malinowskiemu oraz Markowi Chruścielowi. Ponadto podziękował 
również miejskim uczestnikom, prezesom spółek komunalnych za 
włączenie s ię w tą akcję pomocy.  
 
Radny Jacek Dybus  podziękował Burmistrzowi Miasta za przygotowaną 
odpowiedź Annie Krupce Posłance na Sejm RP dot. usunięcia symboli  



Strona 31 z 35 
 

radzieckich z terenu Cmentarza Żołnierzy Radzieckich znajdującego się 
na ul.  Mickiewicza w Sandomierzu.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza odniosła się do słów radnego Jacka 
Dybusa i  do bieżącej sytuacji  pol itycznej związanej z konfl iktem 
zbrojnym na terenie Ukrainy i  powstałą falą uchodźców.  
 
Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji  i  Inwestycji  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  odniósł się do pytania radnego 
Marka Strugały mówiąc, że do 23 kwietnia zostanie zgodnie z umową 
opracowany program funkcjonalno-użytkowy na real izację tych dwóch 
inwestycji  w ramach „Polskiego Ładu”. Dodał,  że samorząd jest  po 
wstępnych uzgodnieniach z innymi instytucjami w tej sprawie, które są 
prawnie wymagane.  
Program ten stanie s ię podstawą do opracowania dokumentacji  
przetargowej.  
Naczelnik podkreśli ł  konieczność ogłoszenia przetargu w ciągu pół 
roku do uzyskania dotacji ,  czyli  w miesiącu maju.  
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wnioskuje o:  

1.  Szczegółowe informacje dot. planowanego remontu ul.  Koseły; 
2.  Zwrócenie się do Starosty Sandomierskiego o przeprowadzenie 

remontu chodnika na ul.  Mickiewicza na wysokości Parku 
Saskiego;  

3.  Wymalowanie pasów poziomych na ul.  Tadeusza Króla, 
naprawienie nawierzchni na parkingu przy ul.  Króla 6 oraz 
ułożenie chodnika wzdłuż powstałej ścieżki polnej przy ul .  Króla 
1.   

 
Radny Marek Strugała odniósł s ię do pojawiających się w przestrzeni 
medialnej nieprawdziwych informacji  dot. możliwości pobierania opłat 
za wejście na teren Gór Pieprzowych.  Dodał, że:  „jako osoba, która 
reprezentuje wspólnotę gruntową Gór Pieprzowych Kamień Plebański 
w Sandomierzu, chcę zdementować tę informację, ponieważ wspólnota,  
która została powołana w Sandomierzu decyzją starosty na podstawie 
ustawy o wspólnotach, jeszcze nie podjęła żadnej decyzji ,  która 
miałaby na celu pobieranie takowej opłaty, a jeżeli  będzie podjęta, to 
poprzez zebranie ogólne członków wspólnoty i  będzie ona 
przeznaczona na udostępnienie ochrony, a przede wszystkim na 
zebranie śmieci ,  które obecnie, oczywiście niektóre osoby, które tam 
przebywają, zostawiają po sobie ślady. Natomiast na dzień dzisiejszy 
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nie podjęta została taka decyzja i  wspólnota dopełnia formalności ,  
oczywiście zgodnie z  ustawą musi przygotować taki plan, strategię 
zagospodarowania, i  jeżeli  oczywiście gmina, czy inne społeczności ,  
czy jakieś organizacje chcą w tym uczestniczyć, oczywiście zapraszam, 
jesteśmy do dyspozycji  i  jeżeli  takowe propozycje padną to jesteśmy 
skłonni zaakceptować”.  
 
P.G.*) mieszkaniec Sandomierza  powiedział,  że właściciele lokal i  
gastronomicznych na terenie Starego Miasta prowadząc działalność 
gospodarczą nie robią tego charytatywnie. Dodał,  że przedsiębiorcy 
wspierają różne inicjatywy, koncerty charytatywne, żywienie 
uchodźców, schroniska dla zwierząt itd. Stwierdził ,  że powszechne jest 
przeświadczenie o „mitycznej” i lości turystów, których jest dużo w 
weekendy a nie w ciągu całego tygodnia.  Z kolei daniny czy opłaty 
lokalne są płacone przez cały rok i  nie ma rozróżnienia na sezon niski i  
wysoki . Mieszkaniec zaapelował o podjęcie działań przez samorząd w 
celu rozróżnienia tego typu okresów. Następnie odniósł się do 
zagadnień związanych z ekonomii budżetowej mówiąc m.in. o kwesti i  
Krzywej Laffera, która zakłada, że im wyższe podatki i  daniny lokalne 
tym wpływy do budżetu są coraz niższe. Taki stan rzeczy może 
spowodować, że przedsiębiorcy będą kilka razy w roku zmniejszać np. 
ogródki gastronomiczne w celu szukania oszczędności .  Podkreśli ł  
różnorodność sezonu turystycznego wskazując na oblegane przez 
turystów weekendy jak np. święta patriotyczne w maju, które nie są 
miarodajne w stosunku do całego sezonu turystycznego. Na koniec 
mieszkaniec powiedział,  że wpływy do budżetu gminy są ważne i  
istotne, ale we wszystkim musi być umiar. Samorząd powinien tworzyć 
przestrzeń do rozwoju biznesu, gdyż będzie to się przekładać na 
korzyści dla wszystkich mieszkańców.  
 
Radny Andrzej Lebida odniósł się do otrzymanych od Burmistrza 
Miasta odpowiedzi na złożone przez siebie interpelacje. W toku 
dyskusj i  złożył następujące wnioski:   

1.  Wycięcie krzewów typu tuja przy pomniku Św. Ignacego Loyol i  
znajdującego się na ul.  Długosza;  

2.  Ponowne rozważenie zmiany istniejącego progu zwalniającego 
na ul.  Staromiejskiej  (odcinek asfaltowy) oraz poprawienie 
obsadzenia studzienek na tej części ul .  Staromiejskiej .  

 
Radny Jerzy Żyła na wstępnie zaapelował  o nienadużywanie wniosku o 
zamknięcie dyskusji ,  zwłaszcza w tych punktach, które dot. 
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bezpośrednio przedsiębiorców lub mieszkańców. Podkreśli ł  prawo do 
swobodnego wypowiadania się. Dodał,  że zadaniem radnego jest 
wsłuchiwać się w problemy mieszkańców.  Następnie w toku 
wypowiedzi zgłosił  następujący wniosek:  
 

1.  Cząstkowy remont nawierzchni na ul .  Czyżewskiego, która 
została zniszczona w wyniku awarii  sieci wodociągowej oraz 
częściowego remontu nawierzchni na ul .  Puławiaków. 

 
Radny Piotr Chojnacki odniósł s ię do słów radnego Jerzego Żyły 
mówiąc, że wszystkie miejsca poawaryjne będą asfaltowane, po tym 
jak ziemia ulegnie odpowiedniemu zagęszczeniu. Dodał,  że PGKiM 
planuje wymianę całej sieci wodociągowej na ul.  Czyżewskiego ze 
względu na zły jego stan techniczny. Następnie radny złożył 
następujące wnioski:  

1.  Należyte utrzymanie przez samorząd zieleni na terenie Miasta 
Sandomierza ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. 
Gęsiej Wólki ,  co zabezpieczy ten teren przed niekontrolowanym 
wypalaniem traw;  

2.  Naprawienie barierek na mostku w ciągu ul.  Zaleśnej.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  podziękowała radnemu Jerzemu Żyle 
za sprawne i  merytoryczne prowadzenie posiedzenia Komisji  
Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług w sprawie sytuacji  PEC-u i  
kosztów ogrzewania na terenie Starego Miasta. Następnie odniosła s ię 
do planowanych spotkań z mieszkańcami w sprawie cen za centralne 
ogrzewanie, średniej  cen na Starym Mieście oraz regulaminu. Na 
koniec mieszkanka Sandomierz pochwaliła dyrektora Sandomierskiego 
Centrum Kultury i  odniosła s ię do możliwości zorganizowania Festiwalu 
Światła w Sandomierzu.  
   
Radny Mariusz Prezgot wyraził  słowa zadowolenia związane z 
trwającym remontem ul. Żółkiewskiego. Zaapelował o możliwość 
poszerzenie kosztem pasa zieleni drogi przy bloku nr 9 po to, by 
swobodnie mogły mijać się samochody.  
Na koniec poprosił  o  informacje dot. funduszu gwarancyjnego 
przeznaczonego na prace budowlane w Przedszkolu Samorządowym Nr 
6.  
 
Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  i  Promocji  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  że samorząd w kwestii  
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poszerzenia drogi musi poruszać się w granicach drogi i  pasa 
drogowego. Dodał,  że na obecnym etapie trudno będzie dokonywać 
zmian w projekcie ze względu na przepisy dot. odległości pojazdów od 
placów zabaw.  
Następnie naczelnik odniósł się do sytuacji  w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 6 mówiąc, że metodą iniekcji  ciśnieniowej prace 
zostały wykonane ze środków pochodzących z kar z zabezpieczenia, 
które zostają po stronie inwestora.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  zgłosił  następujące wnioski:  

1.  Dokonanie inwentaryzacji  i  ewentualnych napraw koszy na 
śmieci na terenie Rynku Starego Miasta;  

2.  Uporządkowanie działki  na skrzyżowaniu ul.  Morelowej i  
Kwiatkowskiego z krzaków i zarośli .  

 
Na koniec przewodniczący rady poprosił  o informacje dot. budowy 
parkingu przy ul .  Browarnej,  poszerzenia parkingu przy ulicy 
Krakowskiej oraz poszerzenia ulicy Słowackiego wzdłuż Parku Saskiego. 
 
Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  i  Promocji  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedział,  że kwestia poszerzenia 
ul.  Słowackiego wzdłuż parku została zgłoszona do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety wniosek nie uzyskał akceptacji .  
Samorząd będzie ponawiał w tej sprawie wniosek, gdyż posiada pełną 
dokumentację.  
  
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł s ię do sytuacji  
związanej z budową parkingu przy ul .  Browarnej mówiąc, że w tej 
kwesti i  wymagany jest operat wodnoprawny i  pozwolenie 
wodnoprawne. Dodał,  że samorząd f inalizuje niezbędne dokumenty w 
tej sprawie. Następnie Burmistrz powiedział,  że jeśl i  chodzi o 
poszerzenie parkingu przy Spichlerzu wzdłuż ul.  Krakowskiej to 
niestety nie ma pozytywnej opinii  konserwatora zabytków.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  zaapelowała o umieszczenie na 
drogach wjazdowych do miasta tabl ic z informacj i  dot. parkingów 
miejskich.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że miasta 
nie praktykują tego typu znaków przy wjazdach ze względu na ich małą 
skuteczność. Trudno bowiem byłoby kierowcy zwrócić uwagę na 
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zawarte na nim informacje podczas jazdy.  Dodał,  że na stronie 
internetowej miasta są zamieszczone tego typu informacje.  
  
Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
stwierdził  wyczerpanie porządku obrad i  zamknął L sesję Rady Miasta 
Sandomierza.  
 
Załączniki :  

1.  Lista obecności radnych na sesj i;  
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza 
Wojciech Czerwiec  
 
Protokołował:  
Sebastian Rutyna 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
Biuro Rady Miasta 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust .  
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacj i  publicznej  
– Dz.U.2020.2176 j.t .) ,  i  art. 5 ust. 1  l it .  c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r.  
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacj i  dokonał:  Jacek Szkodziński – 
inspektor ds. informacji  publ icznej.  
 
 
 
 


