
Protokół Nr 47 
z XLVII  sesji  Rady Miasta Sandomierza 
w dniu 26 stycznia 2022 roku 
Tryb wideokonferencji  
 
Godzina rozpoczęcia sesji :  10:00 
Godzina zakończenia sesji :  14:00 
 
Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 
XLVII sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła s ię w formie wideokonferencji .  
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i  prowadził  Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza .   Ponadto uczestnikami sesji  byli:   

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;  
2. Janusz Stasiak -  Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;  
3. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;  
4. Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycj i  i  Promocj i  

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

Miejskiego  
w Sandomierzu;  

6. Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 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 17 radnych, jak w załączonej l iście 
obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radni nieobecni:  Andrzej Bolewski,  Jacek Dybus, Andrzej Majewski . Radni 
usprawiedliwieni.  
Radny spóźniony:  Robert Kurosz.  
W związku z tym stwierdził  quorum.  
 
Ad.2 
Przyjęcie porządku obrad.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił  projekt porządku obrad 
XLVII sesji  Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i  poprosił  o zgłaszanie 
ewentualnych uwag:  

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 
2.  Przyjęcie porządku obrad; 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;  
5.  Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044;  
6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i  
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych;  

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;  

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego 
dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 
będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż  3 lata;  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50 – lecia 
Krzemienia Pasiastego w biżuterii ;  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w 
Sandomierzu;  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z real izacji  
Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prof i laktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 rok;  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profi laktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na rok 2022;    

13.  Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy 
Sandomierz realizacj i  Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu 
Solidarnościowego;  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy 
Sandomierz realizacj i  Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
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Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji  
przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz;  

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu;  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. 
opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego 
Obywatela Miasta Sandomierza”;  

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
pozostających w strukturze Gminy Sandomierz;  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisj i  
stałych i  doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok;  

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisj i  
stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok;  

20.  Przyjęcie protokołów z XLIV i  XLVI sesji  Rady Miasta 
Sandomierza;  

21.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach 
miasta;  

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

23.  Zamknięcie obrad. 
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza złożył wniosek o 
wprowadzenie dwóch projektów uchwał do porządku obrad, t j .:  w sprawie 
wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem 
Tarnobrzeg, Gminą i  Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, pod nazwą Stowarzyszenie Czwórmiasto 
oraz w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi pana Z.P.*) na działania 
Burmistrza Miasta Sandomierza.   
 
Radny Krzysztof Szatan  w imieniu Klubu radnych PiS złożył wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad pkt. 16 tj .  „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły 
Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu 
„Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”. Dodał ,  że uzasadnieniem tego 
wniosku jest fakt,  że jeden z kandydatów do kapituły jest skazany 
prawomocnym wyrokiem Sądu Lustracyjnego. Zdjęcie tego punktu z porządku 
obrad pozwoli  wnisokodawcy zastanowić się nad dalszymi krokami w tej 
sprawie.  
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że ww. wnioski będą 
głosowanie oddzielnie. Jako pierwszy poddał wniosek Burmistrza Miasta o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, 
Gminą i  Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, pod nazwą Stowarzyszenie Czwórmiasto.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 16;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wprowadzenie projektu 
uchwały do porządku obrad.  
 
Na XLVII  sesję Rady Miasta Sandomierza podłączył się radny Robert Kurosz. 
Rada obraduje w składzie 18 radnych.  
 
Następnie poddał wniosek Burmistrza  Miasta o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi 
pana Z.P.*) na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.   
Wynik głosowania:  
 „za” – 17;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wprowadzenie projektu 
uchwały do porządku obrad.  
 
Radny Marek Chruściel  poprosił  o opinię prawną radcę prawnego dot. 
możliwości uczestnictwa w kapitale osobie skazanej prawomocnym wyrokiem 
sądu lustracyjnego.  
 
Dr Piotr Kossak radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  
że  nie ma przepisów rangi ustawowej zakazującej uczestnictwa takiej osobie 
w tego typu gremiach. Dodał,  że jest to bardziej kwestia natury moralnej i  
etycznej niź kwestia prawa.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady:  „Od nas wszystkich zależy, czy ta 
uchwała przejdzie czy nie przejdzie, każdy będzie głosował z własnym 
sumieniem”.  
 
Radny Krzysztof Szatan  sformuował pytanie: Czy brak podpisu mecenasa 
Kossaka pod projektem uchwały jest przejawem dyskomfortu radcy w tej 
sprawie.  
 
Dr Piotr Kossak radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  
że jest to czysty przypadek. Pod projektem uchwały jest podpis mecenasa 
Zygmunta Hary, gdyż on był wtedy obecny w pracy. Dodał,  że radcy prawni 
nie uchylają się od swoich obowiązków.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził  się ze słowami radcy 
prawnego w tej kwestii .   
 
Radny Krzysztof Szatan  powiedział,  że zaistniała dyskusja jest przykra. 
Zgodził  się ze stwierdzeniem, że prawnych zakazów nie ma ale prawomocny 
wyrok Sądu Lustracyjnego powinien uniemożliwiać osobie uczestnictwo w tak 
honorowych gremiach.  
 
Radny Andrzej Lebida  zgodził  s ię ze słowami radnego Krzysztofa Szatana.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że osoba zgłoszona powinna 
się wycofać lub odmówić uczestnictwa.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
Następnie przewodniczący rady poddał wniosek  radnego Krzysztofa Szatana o 
zdjęcie z porządku obrad pkt. 16 tj .  „Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu 
„Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 11;  
„przeciw” – 1;  
„wstrzymujących się” – 5; 
1 radny nie głosował.  
  
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie wniosku 
radnego Krzysztofa Szatana i  zdjął pkt. 16 z porządku obrad.  
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Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  przedstawił  porządek 
obrad po zmianach, jak niżej ,  i  poddał go pod głosowanie.  

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 
2.  Przyjęcie porządku obrad; 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;  
5.  Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044;  
6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i  
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych;  

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;  

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego 
dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 
będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż  3 lata;  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50 – lecia 
Krzemienia Pasiastego w biżuterii ;  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w 
Sandomierzu;  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z real izacji  
Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prof i laktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 rok;  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profi laktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na rok 2022;    

13.  Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy 
Sandomierz realizacj i  Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu 
Solidarnościowego;  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy 
Sandomierz realizacj i  Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji  
przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz;  
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15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu;  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez 
Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i  Miastem 
Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, pod nazwą Stowarzyszenie Czwórmiasto;  

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
pozostających w strukturze Gminy Sandomierz;  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisj i  
stałych i  doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok;  

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisj i  
stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok;  

20.  Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania 
skargi pana Z.P.*) na działania Burmistrza Miasta Sandomierza;   

21.  Przyjęcie protokołów z XLIV i  XLVI sesji  Rady Miasta 
Sandomierza;  

22.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach 
miasta;  

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

24.  Zamknięcie obrad. 
 
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad 
XLVII  sesji  Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części  kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
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.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  zgłosił  autopoprawkę w § 1, w 
którym błędnie wpisana jest kwota słownie. Winno być: siedemset 
sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych.   
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zastępuje 
uchwałę podjętą w grudniu 2021 roku dot. tej samej kwestii  t j .  
dofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez 
budżet gminy w związku ze zmianą klasyfikacji  budżetowej  dla części 
wynagrodzeń, związanych z wynagrodzeniami pracowników obsługujących 
system gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki na ten cel zostały 
zabezpieczone w budżecie gminy w dziale 750 – administracja, a powinny być 
wyodrębnione w dziale 902 -  odpady komunalne. Dodała, że zmiana dot. 
zwiększenia dotychczasowej kwoty o 223.100,00 zł.   
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zakłada 
zwykłe przesunięcie w budżecie miasta ale dot. wrażliwej kwestii  jaką jest 
system gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 16;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 2.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/440/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
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w sprawie pokrycia części  kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z  pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów. 
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zwiększa 
się dochody w budżecie gminy o kwotę 598.987,90 zł  z  tytułu: 
dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:  Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul.  Mickiewicza 39 i  Cieśli  2 – wymiana 
oświetlenia, montaż paneli  fotowoltaicznych oraz Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II I .  
Z kolei zmniejsza się wydatki w budżecie o kwotę 1.804.000,00 zł  z  tytułu: 
programów związanych z termomodernizacją szkoły oraz budową Biblioteki 
Miejskiej dot. zmniejszenia wkładu własnego, zmianą klasyfikacji  budżetowej 
w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi, zamiany wydatków 
majątkowych na bieżące związku z programem „Laboratoria Przyszłości”,  
zmianą klasyfikacji  budżetowej w ramach wynagrodzenia osób z tzw. grupy 
interwencyjnej z dotychczasowego działu dot. gospodarki komunalnej na 
dział  – administracja.  
Następnie Skarbnik Miasta przedstawiła zwiększenie wydatków w budżecie 
gminy o kwotę 3.014.166,40 zł  z  tytułu: termomodernizacji  Szkoły 
Podstawowej Nr 4, opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej w 
związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne na budowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, realizacji  zadania pn.:  „Infrastruktura systemu 
monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych”, zmiany klasyfikacji  
budżetowej w związku z wynagrodzeniami pracowników grupy 
interwencyjnej,  wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i  książek w 
ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”,  realizacji  zadania 
„Cyfrowa Szkoła”, zmianą klasyfikacj i  budżetowej związanej z  
wynagrodzeniami osób zajmujących się administrowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.:  „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Sandomierz – etap II”.  
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Na koniec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że konsekwencją ww. 
zmian jest zmiana: przychodów w budżecie gminy, Załącznika Nr 3 uchwały 
budżetowej – wieloletnie przedsięwzięcia, wprowadzenie Załącznika nr 11 – 
zadania inwestycyjne roczne.  
 
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” – 4.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/441/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów. 
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Radny Sylwester Łatka  sformułował pytanie: Czy w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Sandomierz są przewidziane dodatkowe środki na budowę 
ul. Okrzei i  łączników oprócz 12.000.000,00 zł,  które gmina otrzymała w 
ramach „Polskiego Ładu”?.  
 
Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz przewidziane są środki 
otrzymane w ramach „Polskiego Ładu” w kwocie 12.000.000,00 zł.  Ponadto 
samorząd wprowadzi ł  w 2021 roku kwotę 120.000,00 zł  na przygotowanie 
dokumentu PFU, który posłuży do przygotowania projektu i  w dalszej części 
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stosowanego przetargu. Z kolei wykup gruntu i  wydatki z  tym związane są 
zaplanowane dopiero na 2023 rok podobnie jak płatności po rozstrzygniętym 
przetargu.   
 
Radny Sylwester Łatka sformułował pytanie: Czy gmina będzie zaciągać 
pożyczkę na realizację zadania dot. budowy ul. Okrzei?.  
 
Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza  powiedziała, że to będzie 
zależeć od rozstrzygniętego przetargu. W sytuacji  jeśl i  otrzymane środki będą 
niewystarczające, to wówczas gmina będzie emitować obligacje.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 14;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 4.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/442/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044.  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.  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 
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.  
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że do 
najistotniejszych zmian w projekcie uchwały należy zaliczyć: pozostawienie 
możliwości bezpłatnego odprowadzania odpadów selektywnych do wagi 500 
kg rocznie oraz 4 opony dla mieszkańca Sandomierza, umożl iwienie za opłatą  
przyjmowanie odpadów spoza Sandomierza oraz zmianie ulegają godziny 
pracy PSZOK-u w soboty na godz. 9:00 – 14:00.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestię konieczności obciążania 
organizatorów imprez masowych na terenie Starego Miasta obowiązkiem 
pokrywania kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 17;  
„przeciw” – 1;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/443/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
stycznia 2021 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i  zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli  nieruchomości zamieszkałych. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;  
 
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. 
Ponadto na posiedzeniu komisji  padł wniosek dot. zmniejszenia opłaty 
targowej z 30,00 zł  na 20,00 zł  ale nie został on rozstrzygnięty, gdyż l iczba 
głosów za i  przeciw była jednakowa.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że projekt 
uchwały jest przejawem realizacj i  i  dbania o dochody budżetu gminy. Dodał,  
że projekt uchwały umożliwia organizowanie imprez i  eventów na terenie Pl.  
3 Maja oraz na Pl .  Jana Pawła II .  Burmistrz Miasta powołał s ię przy tym na 
zorganizowany w miesiącu grudniu kiermasz mikołajkowy na terenie 
wyremontowanego Pl.  3 Maja.  
 
Radny Krzysztof Szatan wyraził  swoje zadowolenie z przedstawionego 
projektu uchwały i  zaapelował o jego przyjęcie. Dodał,  że miasto musi się 
rozwijać i  musi czerpać z turystyki odpowiednie dochody. 
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 16;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 1; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/444/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 
stycznia 2020 r.  w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 
stawek opłaty targowej. 
 
Ad. 8 
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Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg 
wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we 
władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata;  
 
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 jako wnioskodawca projektu 
uchwały zgłosił  autopoprawkę w § 1 ust. 1 po ppkt 3, który brzmi:  „zajęcia 
pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności ,  w celach innych 
niż wymienione w punktach 1 i  2” winien widnieć akapit  a następnie treść: 
„odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy dzierżawy zawartej 
pomiędzy Gminą Sandomierz, a osobą lub przedsiębiorcą zajmującymi pas 
drogowy”. 
 
Radna Kazimiera Bednarska  zaapelowała o kulturalną debatę i  zachowywanie 
się radnych podczas dzisiejszej sesji .  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poprosił  o informacje dot. 
wysokości opłat .  
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że obowiązują stosowne Zarządzenia 
Burmistrza Miasta dot. gospodarowania drogami wewnętrznymi oraz 
zasadami dzierżawy ale na okres nie dłuższy niż 3 lata, gdyż organ 
wykonawczy gminy nie posiada stosowanej delegacji  do zawierania umów 
dłuższych niż okres 3 lat. Na koniec dodała, że stawki nie ulegają zmianie i  są 
określone w Zarządzeniu pod nr 75 z dnia 17 marca 2021 roku.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/445/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych 
stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu 
Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata.  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50 – lecia 
Krzemienia Pasiastego w biżuterii ;  
 
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.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  sformułowała pytanie: „Kto płaci za ten 
kawałek gruntu gminy przed urzędem, gdzie stoi ten pierścień? To nie jest 
pierścień ani króla Kazimierza, ani królowej Jadwigi”.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza:   „Chętnie ja też zadam 
pytanie, czy komuś ten pierścień przeszkadza tutaj w tym miejscu, czy budzi 
jakieś kontrowersje?. To jest też swego rodzaju wizytówka naszego miasta, 
kiedyś decyzja zapadła o umiejscowieniu tego pierścienia i  po prostu takie 
rzeczy się czasem dzieją, bo to są rzeczy, które są dla miasta po prostu 
korzystne”.  
 
Radny Krzysztof Szatan  zaapelował o przejście do głosowania nad projektem 
uchwały.  
 
Radna Kazimiera Bednarska  wyraziła słowa uznania i  wdzięczności dla 
nieżyjącego artysty Janusza Półgrabii,  który przyczyni ł  się do powstania 
omawianego pierścienia. Ponownie zaapelowała o powagę na sesj i  rady 
miasta.     
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
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W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/446/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50 – lecia Krzemienia Pasiastego 
w biżuterii .  
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu; 
 
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.  
 
Radny Krzysztof Szatan zgłosił  wniosek dot. rozszerzenia nazwy ronda o 
„Sandomierskich Kolumbów”. Następnie podkreśli ł  i  przypomniał zasługi tzw. 
Sandomierskich Kolumbów walczących z okupantem niemieckim podczas II  
wojny światowej. Dodał,  że oddali  on życie za ojczyznę i  należy im się hołd i  
pamięć. Ponadto powiedział,  że nazwa ta została pozytywnie 
zarekomendowana przez Instytut Pamięci  Narodowej Delegatury w Kielcach. 
Zaproponowanej nazwie rondu sprzyja również lokalizacja obok ul .  Armii 
Krajowej i  ronda Sybiraka.  
 
Radny Andrzej Lebida  zaprezentował okolicznościowy wierszyk w tej sprawie, 
jak niżej:  
„W Sandomierzu koło ronda stoi radny i  rozgląda, co za brzydki kamień tutaj 
leży, usunąć go natychmiast należy, jaka nazwa tego ronda, jaka nazwa tego 
ronda optymizmu powiat żąda. Miasto nasze, nasze miasto patrzy, Kolumbów 
znaczy Kolumbów należy znaczyć, bo jest nazwa i  historyczna i  wspaniała, 
oby się taka stała”.  
Na koniec wyraził  oburzenie  
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Radny Marek Chruściel  powiedział,  że Komisja Praworządności nieraz 
pochylała s ię nad nazwą ronda. W sumie były zgłoszone 4 propozycje nazwy. 
Nazwę „Rondo Optymizmu” poparli  również mieszkańcy w internetowej 
ankiecie, która nie miała charakteru wiążącego.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że w toku dyskusji  
został złożony wniosek radnego Krzysztofa Szatana w sprawie rozszerzenia 
nazwy ronda o nazwę: „Sandomierskich Kolumbów”. Poprosił  o opinię radcę 
prawnego dot. kolejności głosowania.  
 
Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
powiedział ,  że głosuje się zawsze w pierwszej kolejności wniosek dalej idący. 
W tym wypadku nie ma takiego wniosku w związku z tym należy głosować w 
kolejności zgłoszenia, czyli  w pierwszej kolejności nazwę zaproponowaną 
przez wnioskodawcę,  a drugiej zgłoszoną przez radnego. 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały przedstawiony przez wnioskodawcę czyli  Burmistrza Miasta 
Sandomierza, w którym określona jest nazwa ronda jako „Rondo Optymizmu”. 
Dodał,  że w przypadku nie uzyskania wymaganej większości zostanie poddany 
pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Szatana. 
Wynik głosowania:  
 „za” – 12;  
„przeciw” – 5;  
„wstrzymujących się” – 0; 
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/447/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu.  
 
Radny Marek Chruściel:  „Czy głosowanie wniosku jest jednoznaczne z 
głosowaniem całego punktu i  tego projektu uchwały, bo głosowaliśmy nad 
projektem uchwały, ale w ramach wniosku?”.  
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Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu :   „Państwo 
w tym momencie przyjęl i  uchwałę w treści zaproponowanej przez Pana 
Burmistrza, czyl i  w tym momencie to jest  głosowanie nad uchwałą”.  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Uchwały nr 
XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 
rok; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej,  Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej,  
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  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” – 17;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 1.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/448/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Uchwały nr XXXII/343/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profi laktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 rok.  
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na rok 2022; 
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej,  Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej,  
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że zjawisko narkomanii  staje 
się coraz większym problemem zwłaszcza na terenie Starego Miasta. Jako 
przykład podała rzekome skatowanie turysty przez narkomanów w 2020 roku.   
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że na terenie 
Sandomierza jest bardzo dużo punktów handlowych w których sprzedaje s ię 
wyroby alkoholowe.  Szczególną uwagę zwróciła na Pl.  3 Maja i  okol iczne 
tereny mówiąc, że nie ma dnia by młodzi ludzie wieczorem w przestrzeni 
publicznej nie spożywali  alkoholu. Zaapelowała o rozsądek i  ograniczenie w 
wydawaniu pozwoleń na koncesje na wyroby alkoholowe oraz na wzmożone 
kontrole służb mundurowych. Zwróciła również uwagę na coraz częstsze 
spożywanie alkoholu przez młode dziewczyny.    
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że poruszany 
temat jest trudny i  złożony ale warto go podejmować, bo dotyczy 
bezpieczeństwa i  zdrowia młodych ludzi.  Projekt uchwały zakłada przyjęcie 
rocznego programu w tym zakresie. Dodał,  że koncesja jest wydawana na 
podstawie i  w graniach prawa. Wszystkie punkty, w których sprzedawany jest 
alkohol spełniają ustawowe wymagania.  Podkreśli ł ,  że zgodnie z prawem 
sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia alkoholu jest przestępstwem.   
 
Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że funkcjonowanie sklepów czy 
punktów ze sprzedażą wyrobów alkoholowych nie czynią z człowieka 
alkoholika. Dodała, że alkoholizm jako zjawisko społeczne ma różne 
przyczyny i  podłoże a normy i  zasady popadania w ten nałóg są kwestią 
indywidualną każdego człowieka. Na koniec zgodziła się ze słowami radnej 
Agnieszki Frańczak-Szczepanek mówiąc, że zjawisko alkohol izmu wśród ludzi 
młodych jest poważnym problemem społecznym.    
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
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Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/449/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu 
na rok 2022.  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy Sandomierz 
realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej,  Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej,  
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Radny Janusz Poński  z łożył wyrazy podziękowana Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu za real izację programów: Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa. Następnie poprosił  o 
informacje czy środki przeznaczone na realizację tych programów są 
wystarczające.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że Gmina Sandomierz przystępując do programu umieściła 
ogłoszenie o programie na stronach zarówno Ośrodka Pomocy Społecznej jak 
i  Urzędu Miasta dotycząca rekrutacji .  Do ośrodka wpływały deklarację i  na 
podstawie tych deklaracji  gmina złożyła zapotrzebowanie, na realizację 
programu. Jeśli  chodzi o program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
złożono zapotrzebowanie na kwotę 117.407,00 zł  i  taką kwotę gmina otrzyma 
w całości .  Jeśl i  chodzi o wkład własny będzie wynosił  on 2.302,00 zł.  W 
ramach tego programu będzie zatrudnionych 2 asystentów, którzy będą 
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świadczyć wsparcie dla 8 osób, którzy zadeklarowali  chęć uczestnictwa w 
programie.  
 
Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje dot. kryteriów jakie 
asystent musi spełniać.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że usługi asystenta osobistego mogą świadczyć osoby 
posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwal if ikacji  w następujących 
kierunkach: asystent  osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej ,  
opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka 
lub f izjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej sześciomiesięczne 
udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Na przykład doświadczenie zawodowe lub w formie 
wolontariatu.  
 
Radny Krzysztof Szatan :  Co w sytuacji  jeśl i  w trakcie roku pojawi się 
dodatkowa osoba wymagająca wsparcia?  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że ośrodek zapotrzebowanie na środki f inansowe złożył na 
podstawie deklaracji  i  chęci uczestnictwa. W przypadku dodatkowych osób 
wymagających wsparcia ośrodek może zaproponować usługi opiekuńcze na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej.  
 
Radny Andrzej Lebida:   „Czy ta funkcja opiekuna jest odpłatna, czy jest to 
taka społeczna?”.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że osoby niepełnosprawne nie będą ponosić odpłatności za 
usługi . Z kolei asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zgodnie z 
programem nie może przekroczyć 40,00 zł  brutto za godzinę pracy.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że zasugerowała urzędnikom 
możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rehabil itację osób 
niepełnosprawnych dotkniętych skutkami COVID – 19.   
 
Więcej głosów dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
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Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/450/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy Sandomierz realizacji  Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach 
Funduszu Solidarnościowego. 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy Sandomierz 
realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji  przedmiotowego 
programu w Gminie Sandomierz;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej,  Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej,  
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu  powiedziała, że głównym celem programu jest wsparcie 
członków rodzin, czy opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności . W ramach programu 
zostanie przyznana usługa opieki wytchnieniowej dla 13 uczestników, usługi 
będą realizowane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, wsparcie 
takie ma na celu czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od 
codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki oraz przede 
wszystkim zapewnienie czasu na odpoczynek dla opiekunów. Uczestnicy 
oczywiście nie będą ponosić odpłatności za usługi,  uczestnicy będą mogli  
skorzystać ze wsparcia w wymiarze od 180 do 240 godzin rocznie. Na 
realizację programu Gmina Sandomierz otrzyma dotację w kwocie 107.973,00 
zł.   
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Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że program pn. „Opieka 
Wytchnieniowa” jest  najważniejszym program z zakresu wsparcia osób, które 
na co dzień sprawują opiekę nad osobami niepełnoprawnymi lub obłożnie 
chorymi. Dzięki temu programowi osoby te mogą na kilka godzin odpocząć od 
codziennych obowiązków. Następnie radna wyraziła słowa uznania i  
podziękowania dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej za 
ich trud i  zaangażowanie w pracy.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że cała rada podziela 
zdanie Kazimiery Bednarskiej i  również złożył podziękowania na ręce 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
Więcej głosów dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/451/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie kontynuacji  na terenie Gminy Sandomierz realizacji  Programu 
Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022 oraz zasad realizacji  przedmiotowego programu w Gminie 
Sandomierz.  
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w 
sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej,  Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
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Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej,  
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że w treści 
uzasadnienia do projektu uchwały wkradł  się błąd pisarski jest  podany 
błędnie numer zarządzenia winno być: „Zarządzenie Nr 5/2022/OPS z dnia 4 
stycznia 2022 roku”.  Poprosił  o potraktowanie tego jako autoporawki 
wnisokodawcy.   
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/452/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę 
Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i  Miastem Nisko oraz 
Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
pod nazwą Stowarzyszenie Czwórmiasto;  
 
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 na początku 
bieżącej kadencji  samorządu reaktywowano czwórporozumienie  bez 
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osobowości prawnej między miastami: Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa 
Wola i  Nisko. W celu zacieśnienia współpracy i  w celu lepszej komunikacji  
powołuje się stowarzyszenie. Miasta te leżą na terenie byłego województwa 
tarnobrzeskiego i  nadal utrzymują się więzi między tymi gminami. Dzięki 
stowarzyszeniu skuteczniej będzie można sięgać po środki zewnętrzne na 
zadania wykraczające możliwości jednej gminy a mające charakter 
ponadlokalny.  
 
Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  i  Promocji  Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  że w planach rozwojowych 
województwa podkarpackiego i  świętokrzyskiego wpisane jest 
funkcjonowanie Czwórmiasta jako przykład idealnej współpracy miast o 
charakterze ponadregionalnej . Na taką współpracę są również przygotowane 
środki f inansowe w programach ministerialnych i  rządowych.  Powołanie 
stowarzyszenia jest kolejny etapem zacieśnienia współpracy,  który miałby 
zająć się w perspektywie najbl iższych kilkunastu miesięcy już konkretnym 
pozyskiwaniem środków na konkretne inwestycje z zakresu transportu 
lokalnego, kultury czy promocji .  Po podjęciu przez wszystkie gminy tego typu 
uchwał zostanie opracowany statut stowarzyszenia, w którym będzie 
określona wysokość składki członkowskiej.   
  
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła  aprobatę co do projektu 
uchwały mówiąc, że Czwórmiasto otwiera przed Sandomierzem możliwości 
rozwojowe w zakresie komunikacji ,  kultury, handlu, przemysłu oraz 
budownictwa mieszkaniowego.   
 
Radny Andrzej Lebida zasugerował by do Czwórmiasta zostały włączone takie 
gminy jak: Opatów i Staszów w celu równowagi między miastami z terenów 
województwa świętokrzyskiego i  podkarpackiego.  
 
Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  i  Promocji  Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu powiedział,  że  statut, który będzie przyjęty na 
zebraniu założycielskim stowarzyszenia, przyjmie formułę otwartą tzn. że 
kolejne samorządy będą mogły przystępować do tego stowarzyszenia.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała że Czwórmiasto będzie rozwijać 
swoją markę ale Miasto Sandomierz już taką markę ma. Dodała, że 
Sandomierz był założycielem związku miast Króla Kazimierza Wielkiego i  
warto sięgać do histori i  i  tradycji .   
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Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  i  Promocji  Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu odniósł s ię do słów mieszkanki mówiąc, że 
Czwórmiasto będzie opracowywać strategię rozwoju ponadlokalnego a nie 
strategię marki .   
 
Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział,  że 
Stowarzyszenie  Czwórmiasto będzie starać się o wsparcie z nowej 
perspektywy unijnej,  przede wszystkim w ramach funduszy 
ponadregionalnych, np. w ramach Polski Wschodniej. Do grupy zagadnień 
należeć będzie: komunikacja publiczna, turystyka, usługi społeczne, 
szczególnie opieka nad seniorami, przedsiębiorczość, kultura, dziedzictwo 
kulturowe, zielony ład i  cyfryzacja usług publicznych.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/453/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie 
z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i  Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, pod nazwą 
Stowarzyszenie Czwórmiasto.  
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
pozostających w strukturze Gminy Sandomierz;  
 
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.  
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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” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/454/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze 
Gminy Sandomierz.  
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji  stałych i  
doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok; 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że wszystkie komisje 
stałe i  doraźne opiniowały swoje sprawozdania. Żadnych uwag i  zastrzeżeń 
do Biura Rady Miasta nie zgłoszono.   
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/455/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji  stałych i  doraźnych Rady 
Miasta Sandomierza za 2021 rok.  
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Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji  stałych Rady 
Miasta Sandomierza na 2022 rok;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że wszystkie komisje 
stałe omówiły, sprecyzowały i  przegłosowały własne plany pracy na 2022 rok. 
Wszelkie uwagi komisje starały się uwzględniać. Żadnych uwag i  zastrzeżeń 
do Biura Rady Miasta nie zgłoszono.   
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” – 18;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/456/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie przyjęcia planów pracy komisj i  stałych Rady Miasta Sandomierza 
na 2022 rok.  
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana 
Z.P.*) na działania Burmistrza Miasta Sandomierza;   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział ,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycj i .  
 
Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycji  
powiedziała, że uzasadnienie do uchwały bardzo szczegółowo wyjaśnia istotę 
sprawy. Następnie dodał,  że „8 l istopada Pan Z.P.*) skierował  do Urzędu 
Miejskiego skargę cyt.:  „na aroganckie bezczelne, chamskie zachowanie 
komendanta straży miejskiej”. Burmistrz  zbadał sprawę, zwrócił  s ię o 
ustosunkowanie do komendanta. 10 dni później powiadomił Pana Z.P.*) o 
sposobie załatwienia skargi ,  o podjętych działaniach, oraz poinformował, że 
nie ma możliwości dokonania obiektywnej oceny i  dokonania rozstrzygnięcia. 
Skarżący jeszcze dwukrotnie pisał do Burmistrza, z  tymi samymi zarzutami 
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wobec komendanta, w których wyrażał niezadowolenie z podjętego 
rozstrzygnięcia, a także zażądał przeprowadzenia konfrontacji  z  udziałem 
komendanta. Wskutek podtrzymania swego stanowiska przez Burmistrza, 
skarżący złożył skargę na Burmistrza, w brzmieniu: „na wręcz skandaliczne 
zachowanie s ię Marcina Marca, który odpisując mi na skargę, staje w obronie 
aroganckiego zachowania się komendanta Straży Miejskiej ,  Pana Jacka 
Kuligi”. Skarga ta stanowiła przedmiot dyskusji  Komisji  Skarg, Wniosków i 
Petycj i .  Na posiedzenie zostali  zaproszeni Burmistrz i  pan komendant. Wobec 
braku osobistego stawiennictwa się Burmistrza, pan skarżący odmówił 
zabrania oficjalnie głosu i  odmówił przedstawienia swoich wyjaśnień. Komisja 
odniosła s ię do zarzutów z analizy dostępnej dokumentacji ,  z  której wynika, 
że zarzuty nie znajdują oparcia stwierdzonym w stanie faktycznym. (…) 
Komisja odniosła się do zarzutów z dostępnej dokumentacji ,  z  której wynika, 
że zarzuty nie miały odzwierciedlenia ze stanem faktycznym. Na wszystkie 
pisma były wysyłane odpowiedzi . Nie było możliwym stwierdzić,  czy 
zachowanie komendanta było faktycznie aroganckie, a w żadnym z pism 
korespondencji  z  Panem Z.P.*) nie padło stwierdzenie wskazujące, że 
Burmistrz staje w obronie swojego pracownika. Dlatego też komisja uznała, iż  
niezadowolenie skarżącego, ze sposobu rozstrzygnięcia jego skargi,  przez 
Burmistrza działającego jako kierownik urzędu, nie może podlegać pod tryb 
skargowy przewidziany przepisami KPA. W związku z powyższym komisja 
uznała, że skarga Pana Z.P.*) na działanie Burmistrza Miasta Sandomierza 
jest bezprzedmiotowa i  tym samym powinna zostać bez rozpoznania”.  
 
Radny Andrzej Lebida powiedział,  że każdy mieszkaniec ma równe prawa, a 
radni powinni wysłuchać każdego mieszkańca, gdyż jednostka nie ma szans z 
potężnym aparatem urzędniczym. Radni są wybierani przez mieszkańców by o 
nich dbali  i  aby ich chronil i .    
 
Radna Renata Kraska  powiedziała, że na posiedzenia komisji  są zapraszane 
osoby skarżące w celu przedstawienia swoich argumentów.   
 
Radny Marcin Świerkula  poprosił  o przybliżenie pierwotnego zajścia, którego 
pokłosiem jest przedstawiony projekt uchwały.  
 
Radna Renata Kraska przedstawiła pierwotne zajście między skarżącym a 
Komendantem Straży Miejskiej  w którym skarżący podczas rozmowy 
telefonicznej miał użyć sformułowania „proszę wysłać w teren tych swoich 
harcerzyków”.  
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Radny Andrzej Lebida  powiedział,  że osoba, która staje się urzędnikiem musi 
być odporna na pewne rzeczy.  
 
Radna Renata Kraska  dodała, że nikt nie wie jaka była treść rozmowy 
telefonicznej,  gdyż nie są one nagrywane.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  powiedziała, że radni jak i  urzędnicy są dla 
mieszkańców. 
 
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” – 1;  
„wstrzymujących się” – 4.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr XLVII/457/2022 
Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.*) na działania 
Burmistrza Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 21 
Przyjęcie protokołów z XLIV i  XLVI 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” – 18;  
„przeciw”–0;  
„wstrzymujących się” – 0.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła protokoły z XLIV i  XLVI sesji  Rady Miasta 
Sandomierza .  
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Ad. 22 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta; 
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że:  

1.  28 grudnia 2021 roku zawarł umowę na zadanie pn. „Odbiór i  
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Sandomierz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o o. Cena brutto wybranej oferty 
5.742.800,64 zł.  Termin realizacj i  12 miesięcy, to jest od 1 stycznia do 
31 grudnia bieżącego roku.  

2.  Wobec trwającej epidemii powitanie Nowego Roku odbyło się w 
zmienionej i  ograniczonej formule. W związku z tym podczas wieczoru 
sylwestrowego, we współpracy z Visual Sensation zapraszał wszystkich 
zainteresowanych, na relaksujące spacery po rynku Starego Miasta, 
które zostały uatrakcyjnione przez i luminacje świetlne oraz 
przestrzenne pokazy laserowe. Tuż przed północą złożył życzenia 
wszystkim, którzy uczestniczyli  w tych spacerach. Odbyły s ię 3 pokazy 
laserowe o godzinie 20:00, 22:00, i  f inałowy, bo o północy. Dodatkowo 
pięknie podświetlonych było 10 kamienic na naszym rynku.  

3.  3 stycznia bieżącego roku, zostały podpisane z sandomierskimi 
przychodniami zdrowia umowy, których przedmiotem są szczepienia 
przeciw meningokokom. Jest to kontynuacja programu zdrowotnego 
przyjętego uchwałą Rady Miasta z 29 l istopada 2019 roku.  

4.  W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, wszystkie miasta 
powiatowe są zobligowane do obsługi mobilnej,  czyl i  do obsługi w 
miejscu zamieszkania petenta. I  to s ię dzieje, również w Sandomierzu.  

5.  Od 4 stycznia Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sandomierzu, rozpoczął 
przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy. Na dzień 21 stycznia 
wpłynęło 555 wniosków, o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski mogą 
być składane zarówno w formie papierowej, jak i  w formie 
elektronicznej.  

6.  W związku z okresem zimowym, w dniu 5 stycznia w godzinach rannych 
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz 
funkcjonariusze Policj i  przeprowadzi l i  kontrole miejsc, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne. W trakcie monitoringu nie zastano osób 
bezdomnych.  

7.  5 stycznia został podpisany akt notarialny nabycia przez Gminę 
Sandomierz w drodze darowizny od Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego Sandomierz, nieruchomości zabudowanej z 
przeznaczeniem na utworzenie dziennego domu pobytu seniora.  
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8.  W dniu 29 grudnia została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości 
gminnej,  położonej w Sandomierzu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, w 
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  
przyległej.   

9.  Samorząd dokonał waloryzacj i  opłat za dzierżawę gruntów, wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, dotyczących dzierżaw pod 
garażami i  gruntów rolnych.  

10.  Samorząd wystąpił  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o 
nabycie przez Gminę Sandomierz, w drodze komunal izacj i ,  udziału 1/3 
części nieruchomości  zabudowanej,  położonej przy ulicy Zamkowej 2.  

11.  16 stycznia 2022 roku w sali  widowiskowej Portu Kultury w 
Sandomierzu miało miejsce coroczne kolędowe spotkanie z 
sandomierską orkiestrą dętą.  

12.  22 stycznia odbyło się wydarzenie pn. „Babcia i  dziadek łączą 
Sandomierz”. Spotkanie rozpoczęło s ię od spaceru z lewej do prawej 
części miasta, w formie nordic walking. Na końcu przemarszu 
zaprosil iśmy wszystkich seniorów, do Sandomierskiego Portu Kultury, 
w którym odbyło s ię spotkanie prozdrowotne, śpiewająco prowadzone 
przez Annę i  Jacka Przybyszów.  

13.  22 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch 
Powstania Styczniowego.  

14.  Została zawarta umowa z jednostką projektową, na opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji  związanych ze 
złożonymi wnioskami do Programu „Polski Ład” tj .  budowa ul icy Okrzei 
wraz z załącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w 
Sandomierzu.  

15.  Zakończono prace projektowe, związane z zadaniem dotyczącym 
przebudowy ul icy Słowackiego, w tym usytuowanie drogi i  rozwiązań 
dla rowerzystów.  

Na koniec Burmistrz Miasta odniósł się do nazwy ronda mówiąc, że zgadza się 
ze słowami radnego Krzysztofa Szatan o konieczności upamiętnienia w 
przestrzeni miejskiej  „Sandomierskich Kolumbów”.  
 
Radna Kazimiera Bednarska sformuowała pytanie dot. terminów konsultacji  
społecznych z mieszkańcami w związku z przygotowywanie wniosków do 
rządowego Programu „Polski Ład”. Radna poprosiła o informacje w tej 
sprawie celem uczestnictwa.   
 
Radny Tomasz Malinowski powiedział,  że Komisja Gospodarki Przestrzennej,  
Ochrony Środowiska i  Rolnictwa nie była poinformowana o dotychczasowych 
spotkaniach.  
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Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  powiedział,  że 
kolejne spotkanie z mieszkańcami ul .  Okrzei i  Kruczej odbędzie się w dniu 31 
stycznia 2022 roku o godz. 11:00 przy nieruchmości ul .  Kruczej 16.  
 
Radny Andrzej Lebida wyraził  zadowolenie z zamiarów samorządu, co do 
nazwy „Sandomierskich Kolumbów”. Dodał,  że nazwa nowo wybudowanego 
ronda jako „Sandomierskich Kolumbów” byłaby idealna, gdyż w bliskiej 
odległości znajduje s ię Rondo Sybiraka oraz ul.  Armii Krajowej.   
 
Radny Marek Strugała poprosił  w imieniu mieszkańców o zamontowanie 
wiaty przystankowej koło Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża.    
 
Radny Krzysztof Szatan zgodził  s ię ze słowami radnego Andrzeja Lebidy.  
Następnie poprosi ł  o  dodatkowe informacje dot. nieruchomości 
zlokalizowanej przy ul.  Zamkowej 2.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że sprawa 
nieruchomości przy ul.  Zamkowej 2 polega na tym, że gmina jest właścicielem 
2/3 tej nieruchomości i  zgodnie z prawem występuje do Skarbu Państwa o 
komunal izację pozostałych 1/3.  
Następnie Burmistrz Miasta powiedział ,  że widzi potrzebę budowy kolejnych 
rond w przestrzeni miejskiej celem usprawnienia ruchu samochodowego. 
Szczególnym miejscem na budowę ronda jest skrzyżowanie ul.  11 – Listopada, 
Mickiewicza i  Koseły. Dodał,  że ciekawym rozwiązaniem jest montaż tzw. 
„inteligentnych świateł”.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że jako mieszkanka 
proponowała nazwę ronda imieniem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, co nie zostało powiedziane podczas trwającej sesj i .  Ponadto 
dodała, że pod tym pomysłem zostały zebrane podpisy mieszkańców. 
Następnie odniosła s ię do wydarzeń Sylwestrowych na Rynku Starego Miasta.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  poprosił  mieszkankę o wersję 
papierową wniosku wraz z podpisami mieszkańców.  
 
Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że jako radna również złożyła 
wniosek o nazwę ronda upamiętniająca personel medyczny walczący z 
pandemia koronawirusa i  również nie zostało to powiedziane w czasie 
bieżącej sesji  ale nie odbiera tego negatywnie w stosunku do swojej osoby. 
Na koniec powiedziała, że walka o ludzkie życie w czasach pandemii jest 
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szczególnie trudna i  każdego dnia personel medyczny naraża własne zdrowie 
i  życie.  
 
Ad. 23 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił  informacje i  komunikaty 
z okresu międzysesyjnego tj.  od 23 grudnia 2021 roku do 25 stycznia 2022 
roku, jak niżej:  
 

1.  „Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo dot. prezentacji  
imiennego wykazu głosowania podczas XLV sesj i  Rady Miasta 
Sandomierza w dniu 22 grudnia 2021 roku. Odpowiedź została 
udzielona;  

2.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo dot. remontu 
pokoju w lokalu komunalnym i opłat za c.  o.  

3.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie 
otwartego włazu na dach kamienicy Rynek 2. Odpowiedź została 
udzielona;  

4.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie braku 
oświetlenia na podwórku między kamienicami Rynek 6-9. Odpowiedź 
została udzielona;  

5.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie palącego 
się światła w budynku Ratusza. Odpowiedź została udzielona;  

6.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie 
niewłaściwego oświetlenia zewnętrznego Ratusza;  

7.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie 
parkowania pojazdów na ul .  Bartolona;  

8.  Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie 
posiedzeń Komisji  Gospodarki Komunalnej,  Handlu i  Usług;  

9.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i  Represjonowanych 
złożyło pismo w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia cen za 
przewóz osób, bagażu i  zwierząt środkami komunikacj i  miejskiej w taki 
sposób, by zwolnieni  z opłat byli  działacze opozycj i  antykomunistycznej 
i  osoby represjonowane z powodów politycznych;  

10.  Mieszkańcy ul.  Klonowej zwrócil i  się pismem w sprawie 
utwardzenia drogi;  

11.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesłał  
zawiadomienie o terminie rozprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego 
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w Kielcach na Uchwałę Rady Miasta Sandomierza z dnia  
3 l istopada 2010 roku; 

12.  Pan Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza złożył skargę na działalność 
Urzędu Miejskiego w tym na organ wykonawczy gminy.     

 
Następnie przewodniczący rady  przedstawił  interpelacje radnych w okresie 
międzysesyjnym, jak niżej:  
 

1.  W dniu 4 stycznia 2022 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w 
sprawie zorganizowania spotkania z przedstawicielami GDDKiA dot. 
„Rozbudowy I I  mostu wraz z infrastrukturą drogową na rzece Wiśle w 
Sandomierzu”. Urząd Miejski przekazał stosowne pismo do zarządcy 
dróg krajowych w dniu 5 stycznia 2022 roku;  

2.  W dniu 11 stycznia 2022 roku radny Jacek Dybus złożył interpelacje w 
sprawie utwardzenia drogi do pól i  sadów na przedłużeniu ul.  Lipowej 
w kierunku Rzeczycy.  Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w 
dniu 17 stycznia 2022 roku. 

3.  W dniu 20 stycznia 2022 roku radni Klubu PiS: Marek Strugała,  Marcin 
Świerkula, Krzysztof Szatan oraz Mariusz Prezgot złożyli  interpelacje w 
sprawie utwardzenia drogi Nr 358 tj.  300 metrowy odcinek ul.  
Podmiejskiej – Bocznej.  

 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  powiedziała, że nie jest zadowolona z 
odpowiedzi jakie uzyskała od urzędu na złożone przez siebie pisma. 
Stwierdziła, że jest to „odbijanie piłeczki”.  
 
Radny Andrzej Lebida złożył wniosek o  rozważenie demontażu progu 
zwalniającego na ul .  Staromiejskiej (odcinek asfaltowy) w związku z 
wprowadzeniem ograniczenia prędkości na tym odcinku drogi. Poprosił  w tym 
miejscu o poparcie radnej Renaty Kraski.  
 
Radna Renata Kraska  powiedziała, że próg ten został zamontowany na 
wyraźną prośbę mieszkańców. Został poparty ponad 30 podpisami i  samo 
ograniczenie prędkości nie będzie wystarczającym straszakiem dla 
kierowców. Stwierdziła, że próg się sprawdza i  powinien zostać, chyba że 
służby drogowe, czy Policja stwierdzą inaczej.  
 
Z.W.*) mieszkanka Sandomierza  odniosła się do podwyżek za centralne 
ogrzewanie na terenie Starego Miasta. Krytycznie w tej sprawie wypowiadała 
się pod adresem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. Na 
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koniec powiedziała, że nie zgadza się na działania podejmowane przez 
prezesa spółki Rafała Biniędę.    
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że prezes PEC-u 
nie ustala stawek za ciepło z Burmistrzem Miasta i  z  radą nadzorczą spółki ,  
tylko z Urzędem Regulacj i  Energetyki.  
 
Radny Mariusz Prezgot  powiedział,  że Urząd Regulacj i  Energetyki nie ustala 
żadnych cen a jedynie zatwierdza bądź nie ceny na podstawie wniosków 
prezesa spółki .  Następnie radny powiedział,  że nie może wyjść z podziwu jak 
za 22 metrowe lokum można płacić za ogrzewanie dwukrotnie wyższe 
rachunki. Dodał ,  że jako mieszkańca nie interesuje go, jaka jest kotłowania, 
średnia z kamienicy itd.  
 
Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje dla mieszkańców w jaki 
sposób mogą uczestniczyć w zdalnych sesjach rady miasta.   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że każdy obywatel 
Miasta Sandomierza ma prawo uczestniczyć w sesji .  Wystarczy jedynie przed 
sesją zgłosić telefonicznie lub osobiście chęć uczestnictwa do Biura Rady i  
poprosić o instrukcję podłączenia.  
 
Radny Andrzej Lebida  zaapelował o złożenie wniosku przez samorząd do 
GDDKiA o demontaż ekranów dźwiękoszczelnych przy moście w celu 
odsłonięcia panoramy miasta.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  wyraził  nadzieję, że ekrany te 
zostaną zdemontowane w momencie remontu starego mostu i  budowy ul . 
Lwowskiej-bis.  
 
Radny Piotr Chojnacki zgodził  się ze słowami Burmistrza Miasta dot. 
ekranów. Dodał,   że w poprzedniej kadencji  radni zwracali  s ię  do GDDKiA w 
tej sprawie i  odpowiedź byłą negatywna.  Następnie zaapelował, by w ramach 
ułatwienia dostępu mieszańcom do zdalnych sesji  umieszczać na 
zawiadomieniach o sesji  krótką informację dot. sposobu zgłaszania się.   
 
Radny Robert Kurosz  powiedział,  że nowe taryfy za ciepło zostały 
zatwierdzone przez URE w dniu 14 stycznia 2022 roku. Następnie złożył 
wniosek, by Burmistrz Miasta skierował pismo do Generalnej Dyrekcj i  Dróg 
Krajowych i  Autostrad Oddział Kielce oraz do Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wydzielenia ciągów pieszo – 
rowerowych wzdłuż ul.  Kwiatkowskiego oraz Żwirki i  Wigury.  
 
Ad. 24 
Zamknięcie obrad.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził  
wyczerpanie porządku obrad i  zamknął XLVII 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 informacji  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). Anonimizacji  dokonał:  Jacek Szkodziński  – inspektor 
ds. informacj i  publicznej.  

 

 

 

 


