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Gmina Sandomierz jest naszym wspólnym dobrem. 

Dobrem, na które składa się wspólna troska o nasze 

miasto. To od nas wszystkich zależy, jak wyglądać będzie 

nasza mała ojczyzna, w której mieszkamy, żyjemy  

i funkcjonujemy. To my jako mieszkańcy wiemy najlepiej 

czego oczekujemy od naszego miasta, jak chcemy aby się 

rozwijało i piękniało. 

Jakość i komfort naszego życia zależą od wielu 

czynników, do których zaliczamy: 

• poziom edukacji; 

• stan otaczającej nas infrastruktury; 

• dynamikę i tempo rozwoju gminy; 

• poziom bezpieczeństwa; 

• ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną 

• ochronę zdrowia itp. 

Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz 

środki finansowe. Samorząd to nie urząd miasta czy 

jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Samorząd to 

mieszkańcy, którzy oczekują zapewnienia najlepszego 

poziomu usług publicznych. 

I to właśnie staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość 

wykonanych inwestycji, zrealizowanych zadań oraz usług. 

Jednak najważniejszym dla mnie miernikiem jest 

zadowolenie mieszkańców i na nim najbardziej mi zależy. 

To troska o Państwa jest motorem napędzającym mnie do 

działania i podejmowania niejednokrotnie bardzo trudnych 

decyzji. 

 

 

Burmistrz Sandomierza 

 

Marcin Marzec 

 

Szanowni państwo,  
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I. Wstęp. 

Oddaję w Państwa ręce raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok, w którym mam 

nadzieję, w sposób przejrzysty przedstawiliśmy, jakie działania zostały podjęte na rzecz 

rozwoju naszej "małej Ojczyzny”.  

Miniony rok to dalsze zmaganie się ze skutkami pandemii koronawirusa. Odcisnęło to 

swoje piętno na wielu dziedzinach życia, a zwłaszcza na gospodarce, zarówno kraju jak 

również naszego miasta.  

W 2021 roku podjęliśmy szereg inwestycji i projektów, które podniosą jakość życia  

w naszym mieście i pozwolą̨ nam na stabilny rozwój w przyszłości. Szczególnie cenię sobie te 

działania realizowane przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców.  

Jednym z ważniejszych obszarów inwestycyjnych, jest poprawa jakości dróg na terenie 

Sandomierza. W tym zakresie wiele już udało się zrobić, ale też wiele jest jeszcze przed nami.   

Chcąc myśleć o rozwoju Sandomierza musimy poprawić to, co przez lata straciło swoją 

właściwość. Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023 realizowany dzięki 

dotacjom i dużemu zaangażowaniu środków własnych zmierza ku końcowi. Jego efektem jest 

poprawa użyteczności i estetyki naszego miasta.  

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na inwestycje realizowane przez miejskie spółki. 

Dzięki nim Sandomierz rozwija się również pod względem infrastrukturalnym, a mieszkańcy 

mogą czuć się bezpiecznie.  

Sytuacja geopolityczna sprawia, że stajemy w obliczu nowych wyzwań. Świat zmienia 

się z dnia na dzień na naszych oczach, a to przekłada się również na życie w naszym kraju. 

Mimo to, każdego dnia pracujemy na rzecz naszych społeczności lokalnych. Wierzę, że  

w obecnym czasie, tylko współpraca ponad podziałami pozwoli nam osiągnąć jak najlepsze 

efekty w rozwoju Sandomierza. W czasie gdy wszystko zmienia się bardzo dynamicznie 

pozostańmy proszę strażnikami wartości przyświecających nam od lat, a jako wspólne dobro 

postawmy nasze miasto Sandomierz.  

Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 

stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 

z 2018 roku, poz. 130 z późn. zm.) dodając do ustawy o samorządzie gminnym art. 28 aa. 

Z pełną odpowiedzialnością korzystam z okazji, aby przedstawić Państwu 

sprawozdanie z działań podejmowanych na rzecz Sandomierza i jego mieszkańców. Wierzę, 

że lektura raportu pozwoli Państwu dostrzec, jakie zmiany zachodzą w różnych sferach życia 

naszego miasta i mam nadzieję, że chętnie włączycie się w budowanie jego lepszej 

przyszłości. 

 

II. Informacje podstawowe 
 

1. Położenie i podstawowe parametry. 

WOJEWÓDZTWO: świętokrzyskie 

POWIAT: sandomierski 

SĄSIEDNIE GMINY: Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec 
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TYP: gmina miejska 

Powierzchnia Gminy – 2871 ha, 28.7 km2 

Liczba Ludności – 22 037 osoby 

SIEDZIBA WŁADZ GMINY: Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 

2. Samorząd Gminy Sandomierz 

 

Władze Gminy Sandomierz 

 

 

 

Marcin Marzec 

Burmistrz Miasta 

Sandomierza 

 

 

Janusz Stasiak 

Zastępca 

Burmistrza Miasta 

Sandomierza 

 

 

Aneta Przyłucka 

Sekretarz Miasta 

Sandomierza 

 

 

Barbara Grębowiec 

Skarbnik Miasta 

Sandomierza 

 

Urząd Miejski w 
Sandomierzu 

Pl. Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

Poniedziałek          8.00-16.00 

Wtorek-Piątek       7.00-15.00 

 

Sekretariat 

tel. 15 815 41 00 

fax. 15 815 41 01 

mail: sekretariat@um.sandomierz.pl 
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Rada Miasta Sandomierza 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

 

Wojciech Czerwiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

 

Piotr Chojnacki 

 

Jerzy Żyła 

Pozostali członkowie Rady Miasta Sandomierza 

Andrzej Bolewski 
Andrzej Bolewski 
 
Kazimiera Bednarska 
 
Marek Chruściel 
 
Jacek Dybus 
 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek 
 
Ewa Gracz 
 
Robert Kurosz 
 
Andrzej Lebida 
 
Sylwester Łatka 
 
Tomasz Malinowski 
 

Andrz   Andrzej Majewski 
 
Renata Kraska 
 
Janusz Poński 
 
Mariusz Prezgot 
 
Mariola Stępień 
 
Marek Strugała 
 
Krzysztof Szatan 
 
Marcin Świerkula 
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3. Statystyki  

Statystyka ludności ogółem zameldowanej na pobyt stały i czasowy w  Sandomierzu. 

 
W latach 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Pobyt stały 
 

23 210 23 160 22 816 22 473 22037 

Pobyt 
czasowy 

395 539 532 404 407 

 
Ogółem 

 

 
23 605 

 
23 699 

 
23 348 

 
22 877 

 
22 444 

 

 

 
Źródło: Urząd Miejski w Sandomierzu rejestr mieszkańców Sandomierza  

Statystyka ludności zameldowanej na pobyt stały  na terenie Sandomierza z podziałem na wiek: 

przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny z podziałem na płeć: 

Płeć K M  K M  K M   

Wiek 
 

Przedprodukcyjne 
0-18 

Razem  Produkcyjne 
 19-60/65 lat 
 

Razem Poprodukcyjne 
61/66 lat i 
więcej 
 

Razem Ogółem 

2017- 
pobyt 
stały 

 
1823 
 

 
1877 

 
3700 

 
6959 

 
7186 

 
14145 

 
3658 

 
1707 

 
5365 

 
23 210 

2018 -
pobyt 
stały 

 
1823 
 

 
1840 

 
3663 

 
6882 

 
7122 

 
14004 

 
3741 

 
1752 

 
5493 

 
23 160 

2019 - 
pobyt 

 
1766 

 
1790 

 
3556 

 
6698 

 
6976 

 
13674 

 
3804 

 
1782 

 
5586 

 
22 816 
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stały  
2020-
pobyt 
stały 

 
1741 
 

 
1737 

 
3478 

 
6532 

 
6855 

 
13387 

 
3819 

 
1789 

 
5608 

 
22 473 

2021- 
pobyt  
stały 

 
1680 

 
1703 

 
3383 

 
6353 

 
6675 

 
13028 

 
3826 

 
1800 

 
5626 

 
22037 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Sandomierzu rejestr mieszkańców Sandomierza  

 

III. Finanse Gminy Sandomierz 

 
1. Wykonanie budżetu Gminy Sandomierz 

W 2021 roku wykonanie dochodów  wyniosło 142 745 401,05 zł, tj. 95% planu, w tym: 

• dochody bieżące – 127 487 032,16 zł, tj. 102% planu, 

• dochody majątkowe – 15 258 368,89 zł, tj. 60% planu. 

 

W porównaniu z 2020 rokiem dochody wykonane zwiększyły się o 18 092 065,14 zł, w tym 

dochody bieżące o 10 224 135,80 zł, i dochody majątkowe o 7 867 929,34 zł. W odniesieniu 

do 2019 roku dochody wykonane uległy zwiększeniu o 24 676 709,27 zł, w tym dochody 

bieżące o 12 695 692,56 zł, i dochody majątkowe o 11 981 016,71 zł. 

 

Największy udział w dochodach ogółem miały wpływy: 
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• z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 294 813,00 zł (19%), więcej                 

w stosunku do poprzedniego roku o 3 349 553,00 zł, i w porównaniu z 2019 rokiem 

więcej o 2 503 064,00 zł, 

• z podatku od nieruchomości w kwocie 19 849 797,53 zł (14%), więcej w porównaniu              

z 2020 rokiem o 2 937 777,31 zł, i więcej niż w 2019 roku o 2 383 828,36 zł.  

 

 
 

Według stanu na 31.12.2021 roku wykonanie wydatków wyniosło kwotę 140 155 294,65 zł,              

tj. 88% planu, w tym: 

• wydatki bieżące – 117 502 035,42 zł, tj. 95% planu, 

• wydatki majątkowe – 22 653 259,23 zł, tj. 64% planu.       

 

W porównaniu z 2020 rokiem wydatki wykonane ogółem zwiększyły się o 22 436 900,83 zł; 

wydatki bieżące zwiększyły się o 3 427 289,37 zł, i wydatki majątkowe zwiększyły się                       

o 19 009 611,46 zł. W odniesieniu do 2019 roku wydatki wykonane ogółem uległy zwiększeniu 

o 14 249 282,42 zł; wydatki bieżące zwiększyły się o 5 783 319,18 zł, i wydatki majątkowe 

zwiększyły się o 8 465 963,24 zł. 

 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki: 

• na oświatę i wychowanie w kwocie 35 523 709,20 zł (25%), więcej w stosunku                            

do poprzedniego roku o 3 146 940,14 zł, a w porównaniu z 2019 rokiem mniej                      

o 814 080,33 zł, 

• na pomoc, obejmującą działy Pomoc społeczna i Rodzina w kwocie 37 246 072,84 zł                    

(27%), więcej niż w 2020 roku o 355 163,27 zł, i w porównaniu z 2019 rokiem więcej  

o 5 054 347,27 zł. 
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Wynik wykonania budżetu w 2021 roku został ustalony jako nadwyżka w kwocie 2 590 106,40 

zł. 

W 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 934 942,09 zł, a w 2019 roku deficytem 

wynoszącym 7 837 320,45 zł. 

W 2021 roku Gmina Sandomierz otrzymała, w formie dotacji w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań             

w wysokości 13 266 789,94 zł, w tym: 

• na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego               

i rozwoju – 3 825 057,30 zł, 

• na realizację projektu Cyfrowa szkoła – 292 018,79 zł, 

• na realizację przedsięwzięcia Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz                 

– 236 830,00 zł, 

• na realizację projektu Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego 

taboru autobusowego – 4 615 500,00 zł, 

• na realizację przedsięwzięć Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego                                 

na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza i Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w gminie Sandomierz - etap II – 4 297 383,85 zł. 

W porównaniu z 2020 rokiem otrzymane środki pieniężne, w formie dotacji w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększyły się                                     

o 8 568 222,36 zł, i w odniesieniu do 2019 roku uległy zwiększeniu o 11 402 880,11 zł. 
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Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem w 2021 roku wyniosły 7 868 252,71 zł, tj. 6% 

dochodów budżetu miasta ogółem, w tym: 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 122 862,77 zł,  

• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 455 693,25 zł, 

• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                       

– 61 864,97 zł, 

• wpływy z najmu składników majątkowych (m.in. lokali mieszkalnych i użytkowych)                  

– 3 914 373,40 zł, 

• wpływy z dzierżawy składników majątkowych – 2 000 511,25 zł, 

• wpływy za trwały zarząd – 17 129,95 zł, 

• dywidendy – 150 000,00 zł, 

• inne wpływy (z opłaty adiacenckiej, najmu sal szkolnych) – 145 817,12 zł.  

 

Dochody z majątku gminy zwiększyły się o 2 263 126,57 zł w odniesieniu do 2020 roku,                      

i w porównaniu z 2019 rokiem uległy zwiększeniu o 2 283 077,86 zł.  
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Wykonanie wydatków majątkowych  

W 2021 roku wydatki majątkowe wyniosły 22 653 259,23 zł. W stosunku do planu, ustalonego 

na poziomie 35 244 219,61 zł, wydatki te zostały wykonane w 64%, w tym: 

• wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 100 000,00 zł, 

• wydatki inwestycyjne – 15 048 799,48 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 977 605,55 zł, 

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – 75 528,10 zł, 

• dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – 350 457,91 zł, 

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych      

– 20 000,00 zł, 

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

– 60 868,19 zł, 

• wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych – 20 000,00 zł. 

W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki majątkowe zwiększyły się o 19 009 611,46 zł,                                   

i w stosunku do 2019 roku uległy zwiększeniu o 8 465 963,24 zł.  

W 2021 roku na inwestycje roczne przeznaczono kwotę 1 225 485,17 zł, w tym: 

• budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Sandomierza w rejonie ul. Browarnej 

(opracowanie map do celów projektowych i operatu wodnoprawnego) – 4 280,05 zł, 

• modernizacja ulicy Rokitek (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)                

– 36 654,00 zł. 

• budowa drogi – ul. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – 155 155,29 zł, 
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• budowa drogi – boczna Westerplatte – 132 226,30 zł, 

 
 

• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu – 450 863,49 zł, 

 

• budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej (opracowanie dokumentacji przyłącza 

wodociągowego) – 8 500,00 zł, 

• zakup samochodu służbowego – 158 200,50 zł, 

• zakup pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w Żłobku przy 

Przedszkolu Samorządowym nr 6 – 43 000,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicy Mściowskiej w Sandomierzu (dokumentacja) – 8 487,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicy Jaśminowej w Sandomierzu (dokumentacja) – 7 626,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicy Pogodnej w Sandomierzu (dokumentacja) – 11 685,00 zł, 
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• budowa oświetlenia ulicy Stara Prochownia w Sandomierzu – 24 108,00 zł, 

 
• dostawa i montaż altany śmietnikowej przy ul. Portowej – 17 958,00 zł, 

• modernizacja altany śmietnikowej przy ul. Długosza – 31 332,74 zł, 

• zakup kosiarki wrzecionowej do boisk – 60 605,05 zł, 

• budowa placu zabaw z wyposażeniem przy ul. K.K. Baczyńskiego – 74 803,75 zł. 

 

W porównaniu z 2020 rokiem wydatki na inwestycje roczne zwiększyły się o 575 167,88 zł,                   

i uległy zwiększeniu o 285 267,08 zł w stosunku do 2019 roku.  

Na przedsięwzięcia wieloletnie w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości                      

20 800 919,86 zł, w tym:  

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2                                         

– 1 560 193,50 zł, 

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39                          

– 258 163,03 zł, 

• transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 

– 6 715 800,00 zł, 
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• przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Schinzla w Sandomierzu (opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 17 700,00 zł, 

• przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla                 

w Sandomierzu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)                                  

– 17 700,00 zł, 

• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 91 986,90 zł, 

• rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – 3 016 963,26 zł,  

 

• ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa placu targowego                                

przy ul. Przemysłowej (opracowanie dokumentacji) – 43 850,00 zł, 

• przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem                    

– 4 037 886,41 zł, 

 

• infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych                    

– 422 323,00 zł, 
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• przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem                   

do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wykonanie dokumentacji 

projektowej i ekspertyzy przeciwpożarowej) – 12 300,00 zł, 

• przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem                  

 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 338 127,00 zł, 

 
 

• budowa oświetlenia ulicy Partyzantów – 63 960,00 zł, 

 
• modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne                                      

– 2 420 513,70 zł, 
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• modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II                    

– 1 625 469,90 zł, 

• nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu 

(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy 

technicznej) – 117 895,00 zł. 

 

Nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie zwiększyły się o 18 580 239,49 zł w odniesieniu                 

do 2020 roku, i w porównaniu z 2019 rokiem uległy zwiększeniu o 8 304 428,96 zł.  

 
 

 
 

W 2021 roku dochody własne Gminy Sandomierz wyniosły 74 375 525,59 zł i stanowiły                

52% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne zwiększyły się o 5 285 976,09 zł    

w porównaniu z 2020 rokiem i o 4 398 764,62 zł w stosunku do 2019 roku.  
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Według stanu na 31.12.2021 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 22 653 259,23 

zł i stanowiły 16% wydatków budżetowych ogółem. W odniesieniu  do poprzedniego roku wydatki 

majątkowe zwiększyły się o 19 009 611,46 zł  i w porównaniu z 2019 rokiem uległy zwiększeniu 

o 8 465 963,24 zł.  

 

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na koniec 2021 roku wyniósł 38 750 000,00 zł. Zadłużenie 

zwiększyło się o 2 500 000,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w stosunku do 2019 roku 

nie uległo zmianie. W 2021 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 

5 000 000,00 zł. 

 

Zadłużenie wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się 

następująco: 
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  PKO BP BGK Bank Pekao SA Razem 

2022 1 500 000,00 1 000 000,00  2 500 000,00 

2023  500 000,00 1 000 000,00  1 500 000,00 

2024  750 000,00 500 000,00 1 250 000,00 

2025 1 500 000,00   500 000,00 2 000 000,00 

2026 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2027 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2028 1 000 000,00  1 500 000,00 2 500 000,00 

2029 1 000 000,00  2 000 000,00 3 000 000,00 

2030   2 000 000,00 2 000 000,00 

2031    2 000 000,00 2 000 000,00 

2032 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2033 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2034 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2035 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2036 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2037 1 500 000,00  1 000 000,00 2 500 000,00 

2038   2 000 000,00 2 000 000,00 
 

W 2021 roku na obsługę zadłużenia przeznaczono kwotę 638 648,49 zł. Jest to mniej  niż  

w 2020 roku, o 397 387,54 zł, i w odniesieniu do 2019 roku mniej o 593 510,30 zł.   
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Wolne środki, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  

w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiły  kwotę 4 231 229,61 

zł. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wyniósł 3 592 581,12 zł.  

W porównaniu z 2020 rokiem wolne środki zwiększyły się  o 2 031 336,35 zł, a w stosunku do 

2019 roku uległy zmniejszeniu o 3 669 999,39 zł 

 

 

2. Realizacja Budżetu obywatelskiego. 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 Gmina została 

zmuszona do przełożenia realizacji projektów. Miało to związek z sytuacją finansową Gminy, 

która wymusiła podjęcie takich decyzji, które umożliwiłyby  utrzymanie płynności finansowej 

Gminy jaki zapewniły prawidłowe jej funkcjonowanie. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Grunty 

Grunty stanowiące własność Gminy Sandomierz, o powierzchni ogólnej 377,0022 ha                       

i wartości 88 442 688,56 zł, obejmują:  

• zasób gruntów – pow. 322,5918 ha, wartość  83 947 505,56 zł, w tym grunty oddane 

w trwały zarząd – pow. 24,9452 ha, wartość 5 563 153,99 zł, 

• grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. 54,4104 ha, wartość 4 495 183,00 zł. 

W porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów komunalnych, w wyniku 

zmian (zbycie, rozgraniczenie, nabycie, zasiedzenie, przejęcie w drodze decyzji), zwiększyła 

się o 0,5605 ha i wartość gruntów zwiększyła się o 578 639,00 zł. W odniesieniu                            

do 2019 roku powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu o 0,7302 ha, a ich wartość 

zwiększeniu o 509 805,00 zł. 

Struktura rodzajowa gruntów przedstawia się następująco: 

• grunty rolne – pow. 162,6103 ha, wartość 11 836 441,97 zł,  

• tereny zieleni i zakrzewione – pow. 9,9312 ha, wartość 1 385 668,00 zł, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane – pow. 193,7932 ha, wartość 74 387 429,59 zł, 
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• grunty pod wodami – pow. 7,9479 ha, wartość 636 222,00 zł, 

• tereny różne – pow. 2,7196 ha, wartość 196 927,00 zł. 

Grunty inne: 

• grunty będące w posiadaniu Gminy Sandomierz – pow. 13,0349 ha. 

W stosunku do poprzedniego roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 0,7076 ha,                

i w porównaniu z 2019 rokiem uległa zmniejszeniu o 1,7116 ha. 

Budynki i lokale 

Według stanu na 31.12.2021 r. Gmina Sandomierz jest właścicielem 189 budynków o łącznej 

wartości księgowej netto 59 421 923,64 zł, w tym 763 lokali mieszkalnych o wartości 

11 678 298,64 zł i 89 lokali niemieszkalnych o wartości 2 885 234,44 zł.  

W porównaniu do ubiegłego roku ilość budynków zwiększyła się o 1 szt., i w stosunku                    

do 2019 roku ta ilość uległa zwiększeniu – o 2 szt. Wartość księgowa netto budynków 

zmniejszyła się o 1 422 020,56 zł w odniesieniu do 2020 roku, a zwiększyła się  o 5 043 992,42 

zł w stosunku do 2019 roku.  

Wartość oraz ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia się następująco: 

• budynki mieszkalne – szt. 102, wartość 15 944 038,88 zł, 

• budynki transportu i łączności – szt. 2, wartość 71 941,65 zł, 

• budynki handlowo-usługowe – szt. 8, wartość 2 918 015,00 zł, 

• budynki magazynowe – szt. 1, wartość 93 718,49 zł, 

• budynki biurowe – szt. 7, wartość 4 200 328,78 zł, 

• budynki zakładów opieki medycznej – szt. 1, wartość 154 040,40 zł, 

• budynki oświaty, nauki i kultury, sportowe – szt. 24, wartość 28 016 431,46 zł, 

• inne budynki niemieszkalne – szt. 44, wartość 8 023 408,98 zł. 

Gmina Sandomierz ponadto włada, jako posiadacz samoistny, 1 budynkiem, w którym 

znajduje się 5 lokali mieszkalnych. 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

Gmina Sandomierz jest właścicielem 531 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej 

wartości księgowej netto 83 487 607,17 zł według stanu na koniec 2021 roku. 

W stosunku do poprzedniego roku ilość tego typu obiektów zwiększyła się o 8 szt.,  

i w porównaniu z 2019 rokiem uległa zwiększeniu – o 12 szt. Wartość księgowa netto  obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o 887 198,44 zł w odniesieniu  do 2020 roku  

i o 2 053 287,69 zł w stosunku do 2019 roku.  

Struktura rodzajowa tych obiektów przedstawia się następująco: 

• rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – szt. 37, wartość 

8 467 091,85 zł, 

• infrastruktura transportu – szt. 360, wartość 42 229 564,98 zł, 

• obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane                

– szt. 134, wartość 32 790 950,34 zł. 

 

Mienie ruchome 

Według stanu na 31.12.2021 r. Gmina Sandomierz jest właścicielem ruchomości o łącznej 

wartości księgowej netto 6 370 366,63 zł, w tym: 

• maszyny i urządzenia – wartość 599 006,74 zł, 

• środki transportowe – wartość 5 667 570,94 zł, 
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• narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartość 103 788,95 zł. 

Wartość księgowa netto  mienia ruchomego zwiększyła się o 5 280 572,88 zł w odniesieniu                  

do 2020 roku, i w porównaniu z 2019 rokiem uległa zwiększeniu o 5 181 574,95 zł.  

 

 

środki trwałe w budowie 

Wartość aktywów trwałych Gminy Sandomierz z tego tytułu według stanu na koniec                    

2021 roku wynosi 13 305 746,61 zł. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartość księgowa netto nabytych przez Gminę Sandomierz wartości niematerialnych                       

i prawnych zgodnie ze stanem na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. 

 

Długoterminowe aktywa finansowe  

Gmina Sandomierz według stanu na 31.12.2021 r. posiada akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego na łączną kwotę 50 903 500,00 zł. 

Wartość długoterminowych aktywów finansowych nie uległa zmianie w odniesieniu                           

do 2020 roku, natomiast zwiększyła się o 500 000,00 zł w stosunku do 2019 roku. 
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Należności i środki pieniężne 

Aktywa Gminy Sandomierz z tego tytułu zgodnie ze stanem na koniec 2021 roku wynoszą     

34 840 168,04 zł, w tym: 

• należności wymagalne – 18 299 925,88 zł, 

• pozostałe należności (niewymagalne) – 3 759 184,74 zł, 

• środki pieniężne w kasie – 582,43 zł, 

• środki pieniężne na rachunkach bankowych – 12 780 474,99 zł.  

 

W porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. aktywa z tytułu należności i środków pieniężnych 

zwiększyły się o 4 506 435,64 zł, i w odniesieniu do 2019 roku uległy zwiększeniu                           

o 10 671 191,63 zł. 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 
 

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 
roku przez Gminę Sandomierz w związku z realizacją lokalnych polityk, programów  
i strategii. 
 

Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, 
programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju 
Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, 
wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy. 
 

Istotna część zadań Burmistrza w 2021 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym 
programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym. 
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W 2021 roku Gmina Sandomierz realizowała 28 programów i strategii w tym: 
 

13 z obszaru pomocy społecznej 
3 z obszaru ochrony środowiska 

2 z obszaru ładu przestrzennego 

4 z obszaru ochrony zdrowia 

2 z obszaru gosp. mieszkaniowej 
4 o charakterze ogólnym 

 
Krótki opis realizacji  
 

1. Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza za rok 2021. 

Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą Nr 

XIX/183/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015 r. 

Strategia jest wyrazem woli wspólnego działania różnych środowisk dla pomyślnego rozwoju 

Sandomierza. Wytycza podstawowe kierunki działań realizacyjnych na rzecz wydatnego 

wzrostu poziomu życia mieszkańców w postaci: 

- zdynamizowania procesów rozwoju społeczno – gospodarczego, 

- wzrostu rangi miasta w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

- utrzymania tożsamości kulturowej i ochrony zasobów historycznych, 

- ochrony cennych walorów i zasobów naturalnych oraz wydatnej poprawy stanu środowiska 

naturalnego, 

- racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. 

Strategia prezentuje określoną projekcję pożądanych kierunków rozwoju miasta Sandomierza  

w postaci celów rozwoju i niezbędnych zadań realizacyjnych. Nie zamyka to drogi do 

wypracowania innych albo ich aktualizacji. Podstawą zmian powinny być względy 

merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

rozwoju miasta. Należy podkreślić, że dla skutecznej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju 

Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025 istotne są również kierunki polityki rozwoju społeczno 

– gospodarczego, które będą realizowane przez władze województwa świętokrzyskiego. 

W dniu 29 marca 2021 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr 

XXX/406/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. To 

najważniejszy i podstawowy dokument samorządu województwa określający obszary, cele  

i kierunki polityki rozwoju regionalnego, stanowiący punkt wyjścia do przygotowania 

pozostałych regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych. Wyznaczone  

w dokumencie Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to terytoria, do których adresowana ma 

być polityka rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych zmian. Sandomierz został 

objęty OSI Dolina Wisły oraz MOF Sandomierz – jako miasto średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. W związku z powyższym gmina Sandomierz zawarła porozumienia 

ponadlokalne określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu 

przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego: 

1. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia 

międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030 

2. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia 
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międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym oraz znowelizowana ustawa o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju wprowadziły możliwość wspólnego opracowania strategii 

rozwoju ponadlokalnego gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie i tym samym przepisy 

umożliwiły wspólne planowanie działań rozwojowych. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. 

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Uchwała Nr 

XXV/163/2000 Rady  Miasta  Sandomierza  z dn. 24 lutego 2000r. ze zmianami. 

Ostatnia zmiana nr 5 uchwalona Uchwałą Nr XXI/256/2020 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 27 maja 2020 r. 

Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Sandomierza to przede wszystkim zmiany wynikające z wniosków mieszkańców  

w zakresie przeznaczenia terenów mieszkaniowych przy głównych ulicach o dopuszczenie 

handlu i usług, dopuszczenie na niektórych terenach przeznaczonych pod budownictwo 

wielorodzinne również budownictwa jednorodzinnego, punktowe zmiany terenów zielonych  

i ogródków działkowych na dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Miasto posiada 24 miejscowe plany zagospodarowania terenu obejmujące powierzchnię 

łącznie około 12,1 km2, które obejmują swoim obszarem 42% powierzchni całej Gminy 

Sandomierz. 

W marcu 2022 uchwalona została zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

terenu osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 

Około 20% terenu jest zabudowana i zainwestowana jako tereny Starego Miasta oraz 

osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych. Razem około 62% powierzchni terenów gminy jest 

zabudowanych lub przygotowanych do zabudowy pod względem planistycznym.  

Możliwość zabudowy istnieje również na terenach nie objętych planami na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy które mogą być wydawane po przeprowadzeniu analizy 

urbanistycznej indywidualnie dla każdej proponowanej lokalizacji. 

 

4. Gminny program rewitalizacji.  
 

a) Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat  

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest 

zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy 

społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.   

Gmina Sandomierz w kwietniu 2021 złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na 

tworzenie lokali mieszkalnych pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego”. 

Wartość inwestycji wynosi 3.448.490,67 z czego dofinansowanie na poziomie 80% wynosi 

2.758.792,53 zł. Wniosek uzyskał wnioskowane dofinansowanie. W dniu 09.07.2021 roku 

Gmina Sandomierz zawarła umowę na udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat 

w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilanego środkami budżetu państwa. Inwestycja polega 

na budowie budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej, w wyniku 
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którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy o łącznej powierzchni użytkowej 829,54m2. 

Zaprojektowany budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 

nieużytkowym. Na parterze budynku powstanie 8 lokali socjalnych o powierzchni 18,74m2 

oraz 10 mieszkań o powierzchniach 25,23m2 i 34,46m2. Na piętrze budynku będzie 9 

mieszkań,  

w tym: 4 o powierzchni 37,60m2, 4 o powierzchni 49,70m2 i 1 o powierzchni 60,02m2.  

 

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Program Polski Ład ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych 

przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Celem jest zwiększenie skali 

inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez 

JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego,  

w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy 

inwestycyjne udzielane przez BGK.  

W sierpniu Gmina Sandomierz w odpowiedzi na nabór wniosków z Rządowego Funduszu 

Polski Ład złożyła trzy wnioski. Pierwszy pod nazwą: Budowa ulicy Okrzei wraz z łącznikami 

do ul. Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu na kwotę 12.600.00,00,  

(dofinansowanie 11.970.000,00). Projekt ma na celu poprawę warunków dojazdowych do  

ul. Okrzei oraz budowę drogi stanowiącej dojazd do obszarów przemysłowych miasta. 

Inwestycja obejmuję budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem 

ulicznym i kanalizacją deszczową i sanitarną.  

Drugi wniosek dotyczył inwestycji pn. „Budowa zadaszenia nad boiskiem Orlik przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Sandomierzu wraz z łącznikiem, zapleczem szatniowym oraz 

zagospodarowaniem terenu. Założenia projektu obejmowały budowę przykrycia namiotowego 

nad boiskiem Orlik, budynku łącznika, rozbudowa tymczasowego zaplecza szatniowego wraz 

z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Wniosek na kwotę 4.444.444,00 zł. Trzeci wniosek pn. Adaptacja budynku  i utworzenie 

centrum przedsiębiorczości społecznej w Sandomierz” dotyczył kompleksowej przebudowy 

budynku dawnego dworca na pomieszczenia administracyjne i biurowe. Planowano wymianę 

okien, docieplenie, CO, dach, organizacja przestrzeni wokół budynku, w tym dostosowanie 

budynku dla ON. Powstały w ramach przebudowy inkubator miał być przeznaczony na 

działalność społeczną, rozwój przedsiębiorczości i biznesu społecznego. Wartość inwestycji 

5.000.000,00 zł. 

Jedynie projekt pierwszy uzyskał wsparcie. 

 

c) Realizacja programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Gmina Sandomierz w 2020 złożyła za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego wniosek  

o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, na 

podstawie Uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na 

realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i otrzymała 

wsparcie w wysokości 2.607.472,00 zł. Realizacja rozpoczęła się w roku 2021. Uzyskane 

wsparcie stanowi wkład własny w ramach inwestycji „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej 

Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”, „Infrastruktura Systemu Monitorowania 

Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” i „Rewaloryzacja Parku Miejskiego  

w Sandomierzu”. Wymienione inwestycje są realizowane w ramach projektu pn.: 

„Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. 
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d) Realizacja projektu „Cyfrowa szkoła”  

W dniu 31.05.2021r została zawarta umowa z Województwem Świętokrzyskim o nr 

RPSW.08.03.03-26-0018/19 na realizację projektu pn.:”Cyfrowa szkoła” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem projektu jest: zwiększenie kompetencji cyfrowych (w tym 

nauka programowania) u 378 U oraz podniesienie kompetencji 52 N w zakresie korzystania  

i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego w SP 2, 3, 4 w Sandomierzu do 

31.12.2022r.  

Projekt realizowany od dnia 01.06.2021 do 31.12.2022 r. wartość projektu : 429.893,75 w tym 

wartość dotacji 380.293,75 zł.  

W roku 2021 odbyły się zajęcia dla 52 nauczycieli sandomierskich szkół SP2, SP3, SP4  

w zakresie: 

1. „TIK na lekcji i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” 

2. „Programowanie i kodowanie” 

3 „Robotyka dla początkujących” 

Zajęcia są prowadzone z użyciem sprzętu zakupionego w ramach dotacji, są to min: laptopy, 
tablety, 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Gmina Sandomierz w oparciu o podjęte uchwały w sprawie: Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2016-2021 oraz zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz 

podejmuje działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy, poprzez: 

− prowadzenie polityki remontowej budynków i lokali mieszkalnych  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetowych gminy oraz wspólnot 

mieszkaniowych, 

− umożliwienie przyszłemu najemcy wynajęcie lokalu mieszkalnego  

w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt, 

− wynajem lokalu za spłatę zadłużenia po eksmitowanym najemcy, 

− dostosowanie standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych               

i stanu rodzinnego najemcy, w tym stworzenie rodzinom posiadającym odpowiednie 

zasoby finansowe, a zajmującym lokale socjalne lub o niskim standardzie, możliwości 

polepszenia warunków mieszkaniowych poprzez zamianę, 

− umożliwienie najemcom posiadającym zadłużenie z tytułu opłat czynszowych, jego 

odpracowanie w formie świadczenia rzeczowego, lub zamianę lokalu mieszkalnego na 

lokal  

o mniejszym metrażu. 

 

W 2021 roku podpisano z 7 dłużnikami umowy dotyczące odpracowania zadłużenia 

czynszowego, w formie świadczenia rzeczowego, na łączną kwotę 88 619,80 zł z czego 

odpracowano 25 344,88 zł. 
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W ramach zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków do zaspakajania 

potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Gmina zobowiązana jest do 

udzielenia pomocy fakultatywnej. Największe oczekiwania społeczne w przedmiocie pomocy 

Gminy w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych dotyczą rodzin nie posiadających własnego 

mieszkania oraz osiągających niskie dochody. Gmina prowadzi postępowania związane ze 

złożonymi przez mieszkańców Sandomierza wnioskami mieszkaniowymi dotyczącymi m.in. 

przydziału lokalu: komunalnego, socjalnego, zamiennego, z tytułu zamiany z urzędu,                                

o potwierdzenie praw po zgonie najemcy, ponownego zawarcia umowy najmu po spłacie 

zadłużenia, o ile wcześniej nie zapadł wyrok z orzeczeniem o eksmisję. Wnioski składane 

przez osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz socjalnego 

opiniowane są przez Komisję Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.  

 

W 2021 roku zawarto łącznie 45 umów najmu, w tym o zawarcie umowy najmu: lokalu 

komunalnego -28, lokalu socjalnego – 3, lokalu uzyskanego w wyniku zamiany – 2, lokalu na 

podst. art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego dot. wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy 
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– 12 . Nie wykonano wyroków eksmisyjnych ze względu na ogłoszenie na terenie kraju stanu 

epidemii. 

 
 

Łącznie złożonych jest 225 wniosków osób, ubiegających się  

o polepszenie warunków mieszkaniowych w tym: 119 wniosków o najem mieszkań 

komunalnych, 106 o najem lokali socjalnych. Ponadto zarejestrowanych jest 28 

prawomocnych wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego lub przekwaterowania 

do pomieszczenia tymczasowego.  

 

 
W 2021 roku Gmina na podstawie zawartej ugody, wypłaciła Sandomierskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, dłużnikom 

Spółdzielni wobec których zostały orzeczone prawomocne wyroki eksmisyjne, a którym Sąd 

przyznał prawo do otrzymania lokali socjalnych, na łączną kwotę 2 452,84 zł. 
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Gmina na dzień 31.12.2021 roku posiadała ogółem w 107 budynkach 768 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 32.207,69 m², w tym: 90 lokali socjalnych                        

o powierzchni użytkowej 2.706,00 m², 343 lokali położonych w budynkach stanowiących 100% 

własności gminy o powierzchni użytkowej 16.266,65 m², 335 lokali o powierzchni 13.235,00m², 

położonych w budynkach stanowiących współwłasność - wspólnoty mieszkaniowe. Wszystkie 

lokale zaopatrzone są w instalacje wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną. Natomiast 647 

lokali zaopatrzonych jest w instalację centralnego ogrzewania oraz gazową. Ponadto  

w zasobie gminy jest 97 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 7.795,00 m². Na 

dzień 31.12.2021 roku 4 lokale nie posiadały najemcy. W celu określenia przejrzystości 

wynajmu i użyczenia lokali użytkowych, Zarządzeniem Burmistrza zostały wprowadzone 

zasady gospodarowania lokalami użytkowymi oraz regulamin organizowania  

i przeprowadzania przetargów na oddanie w najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących 

własność Gminy Sandomierz Zarządcą komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz 

budynków wspólnot mieszkaniowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu. Wysokość stawki czynszu najmu w lokalach 

mieszkalnych wynosi 5,00 zł /m², natomiast w lokalach socjalnych 1,74 zł/m². Systematyczne 

szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na prawidłowe zarządzanie substancją 

mieszkaniową. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynków 

stanowiących 100 % własności Gminy ma między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, 

rodzaj pokrycia dachowego, sposób utrzymania i użytkowania budynków, a także wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na wykonanie koniecznych napraw. Z punktu widzenia 

istniejących potrzeb remontowych można je podzielić na bieżące oraz okresowe. Zabiegi 

konserwacyjne i zabezpieczające budynków prowadzone są na bieżąco przez administratora 

w ramach podpisanej umowy o zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami 

stanowiącymi własność Gminy Sandomierz. Remonty kapitalne budynków prowadzone są 

przez właściciela – Gminę Sandomierz, ze środków przyznanych w budżecie miasta i obejmują 

następujący zakres: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

obróbek blacharskich, modernizacji kominów. 35 budynków wspólnot mieszkaniowych  

z udziałem gminy są w dobrym stanie technicznym. W większości zostały wyremontowane ze 

środków funduszu remontowego oraz ze środków kredytu termomodernizacyjnego. Gmina 

zgodnie z podjętymi uchwałami, wspólnotom mieszkaniowym przekazuje za lokale będące jej 

własnością - według posiadanych udziałów, zaliczkę eksploatacyjną oraz fundusz remontowy. 

W 2017 roku Rada Miasta Sandomierza wstrzymała sprzedaż lokali mieszkalnych. 
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Podsumowanie 

Gmina Sandomierz podejmuje stałe działania związane z utrzymaniem budynków                        

i lokali w odpowiednim stanie technicznym. Zwalniane lokale mieszkalne są niezwłocznie 

przeznaczane do najmu, czego następstwem jest brak pustostanów. Liczba osób 

ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego utrzymuje się na stałym poziomie. Gmina 

chcąc wywiązać się ze swojego zadania, jakim jest zabezpieczenie lokali mieszkalnych dla 

najniżej zarabiających w 2021 roku rozpoczęła budowę budynku wielorodzinnego przy ul. 

Lubelskiej ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.   

 

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. 
W oparciu o art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzona jest 

ewidencja nieruchomości gminnych w postaci gminnego zasobu nieruchomości oraz wykazu 

nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste. 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021r. 

wynosiła 377,0022 ha i wartości 88 442 688,56 zł w tym: 

1. zasób gruntów – pow. 322,5918 ha i o wartości 83 947 503,56 zł, w tym grunty oddane  

w trwały zarząd – pow. 24,9452 ha o wartości 5 563 153,99 zł 

2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. 54,4104 ha i o wartości 4 495 183,00zł 

 

 

 
 

 

W 2021 roku Gmina Sandomierz celem racjonalnej gospodarki podejmowała czynności 

zbywania i udostępniania nieruchomości z zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu. 

W wyniku działań polegających na nabywaniu nieruchomości aktami notarialnymi lub w drodze 

zasiedzenia oraz podziału nieruchomości i wydzielenia gruntów pod drogi powierzchnia gruntów 

komunalnych w 2021 r. zwiększyła się o 1,2470 ha, w tym:  

• w wyniku nabycia  aktami notarialnymi - 0,4494 ha,  
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• przejęte w drodze decyzji  - 0,2214 ha, 

• nabycia przez zasiedzenie – 0,5762 ha 

W wyniku zbycia nieruchomości oraz zmiany powierzchni działki w wyniku rozgraniczenia 

powierzchnia gruntów komunalnych w 2021r. zmniejszyła się o 0,6865 ha, w tym: 

• w wyniku zbycia mienia  o 0,6848 ha,      

•  zmiany powierzchni działki w wyniku rozgraniczenia o 0,0017 ha 

 

  
W ramach gospodarowania zasobem gminnym Gmina udostępnia nieruchomości w drodze 

dzierżawy i użyczenia oraz przekazuje w trwały zarząd. 

W 2021r. zawarto 30 umów dzierżaw w tym: 

• 12 umów dotyczących gruntów pod działalnością usługową  

• 3 umowy gruntów pod garażami 

• 15 umów na cele rolne 

W okresie tym przekazano w trwały zarząd nieruchomość składającą się z 7 działek o łącznej 

pow. 11,5687 ha, oraz rozwiązano trwały zarząd w stosunku do 2 działek o łącznej pow.  

0,0049 ha.   

W 2021 roku przekazano w użyczenie: 

− część działki 1346/8 o pow. 0,1880 ha obręb Sandomierz Lewobrzeżny -

Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt pod wybieg dla psów. 

− działkę nr 1405/3 o pow. 0,0215 ha obręb Sandomierz Prawobrzeżny – 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej pod stację transformatorową na potrzeby 

kotłowni „Stocznia”. 

Powierzchnia gruntów udostępnionych innym podmiotom przedstawia się następująco: 

• dzierżawa nieruchomości – 43,1679 ha 

• użyczenie nieruchomości – 11,5423 ha 

• trwały zarząd – 24,9452 ha 
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• użytkowanie – 11,0107 ha 

 

W wyniku gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2021r. pozyskano do budżetu 

gminy wpływy: 

• wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 119 910,57 zł 

• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 455 693,25 zł 

• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

61 864,03 zł 

• wpływy z dzierżawy składników majątkowych – 529 164,03 zł 

• wpływy za trwały zarząd – 17 129,95 zł 

Podjęte zostały czynności w postępowaniu sądowym w sprawach nabycia własności 

nieruchomości w drodze zasiedzenia w stosunku do nieruchomości położonych: 

− przy ul. Mickiewicza (Skwer Solidarności) – dz. 1375 

− przy ul. Mickiewicza (parking) – dz. 849 

− przy ul. Podwale Dolne ( 3 działki) – dz. 1042/5, 1042/9, 1042/11,  

− przy ul. Podwale Górne – dz. 1018/3 

− przy ul. Struga 2 (nieruchomość zabudowana) - dz. 858/1 

Podsumowanie 

Gmina Sandomierz, kierując się zasadami prawidłowej gospodarki, kontynuowała                    

w 2021r. działania zmierzające do racjonalnego i optymalnego wykorzystania posiadanego 

majątku poprzez zbywanie nieruchomości oraz  ich udostępnianie potencjalnym inwestorom. 

Gmina nabywała również nieruchomości na rzecz Gminy na realizację celów publicznych 

przewidzianych przepisami prawa.  

Ostatecznie, w wyniku tych działań stan gruntów gminnych w 2021r uległ zwiększeniu  

o 0,5605 ha. Głównym czynnikiem powodującym zwiększenie powierzchni gruntów gminnych 

było uregulowanie stanu prawnego gruntów w drodze zasiedzenia oraz nabycie gruntów pod 

realizację celów publicznych, w tym dróg gminnych. 
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7. Program opieki nad zabytkami. 

Miasto Sandomierz posiada opracowanie pod nazwą „Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024”, oraz uaktualnienie „Gminnej Ewidencji 

Zabytków”. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 

2021-2024. 

Miasto Sandomierz posiada „Gminną Ewidencję Zabytków”. W ewidencji tej znajdują się 

opracowane karty w których opisane są takie obiekty zabytkowe jak: stanowiska 

archeologiczne, cmentarze, mury, figury przydrożne, kapliczki,  kościoły, kamienice, dworki, 

budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. 

Na terenie Sandomierza są wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej: strefa „A” 

ochrony konserwatorskiej w której znajduje się Stare Miasto i najstarsze kościoły, cmentarz 

katedralny, park, oraz strefa „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu i powiązań widokowych 

w której znajdują się tereny atrakcyjne widokowo. 

 

Sandomierz jako pomnik historii. 

W 2017roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie w sprawie uznania za 

pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” Na 

podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-

krajobrazowy”, położony w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim. 

Celem ochrony pomnika historii wymienionego jest zachowanie, ze względu na wartości 

historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz autentyczność  

i integralność staromiejskiej części Sandomierza, ośrodka o tysiącletniej historii  

i szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski, z zespołem zabytków najwyższej 

klasy osadzonym w unikatowym kontekście krajobrazowym. 

Obszar pomnika historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” 

obejmuje miasto lokacyjne położone na  wzgórzu Miejskim, tereny dawnych osad 

przedlokacyjnych na  wzgórzach: Katedralnym, Zamkowym, Świętojakubskim 

(Staromiejskim), Świętopawelskim, przedmieścia: Rybitwy, Opatowskie, Zawichojskie, 

Wzgórze Żmigród, Piszczele wraz z wąwozami i jest ograniczony ulicami: Żwirki i Wigury, aleją 

Jana Pawła II, fragmentem ulicy Krakowskiej, fragmentem ulicy Świętej Królowej Jadwigi, 

ulicami: Słoneczną i Ogrodową, fragmentem ulicy Juliusza Słowackiego, ulicami: Szkolną  

i Tadeusza Kościuszki, fragmentem ulicy  Stefana Żeromskiego i fragmentem ulicy 

Zawichojskiej. 

 
8. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022. 

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022 został 

przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XLIX/664/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. 

Istotnym elementem Programu jest edukacja społeczna w zakresie higieny zdrowia 

psychicznego i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zapewnienie osobom chorym 

psychicznie dostępu do opieki zdrowotnej, a także innych form opieki niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i lokalnym. Realizatorzy programu są wskazani w celach 

szczegółowych Programu i prowadzą monitoring oraz ewaluację realizacji poszczególnych 

działań. Ochrona zdrowia realizowana jest przez różne podmioty i w różnych miejscach, 

począwszy od zakładów opieki zdrowotnej, poprzez szkoły, zakłady pracy, organizacje 
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pozarządowe i społeczność lokalną. Wyznaczone kierunki działań mają na celu podejmowanie 

kompleksowych i efektywnych form pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz 

poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.  

Źródłami finansowania Programu są środki własne Gminy Sandomierz oraz środki własne 

realizatorów zadań.  

Zgodnie z pkt. XI załącznika do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLIX/664/2017  

z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Sandomierza na lata 2017-2022, sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla miasta Sandomierza w 2021 roku, zostały przekazane do Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przez poniższe podmioty: 

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 

4. Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu, 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu, 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu, 

7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu, 

8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu.  

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierz 

Zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego szczególną uwagę przywiązuje 

się do leczenia środowiskowego. W roku 2021 wielkim sukcesem stało się oddanie nowego 

budynku dla części środowiskowej Centrum gdzie zlokalizowane zostały: 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

• Oddział Dzienny Psychiatrii, 

• Punkt Zgłoszeniowo koordynacyjny, 

• Zespół Leczenia Środowiskowego. 

Dzięki znacznej poprawie warunków pracy- głównie zwiększeniu ilości gabinetów lekarskich  

i psychologicznych i zatrudnieniu nowych psychologów udało się zwiększyć liczbę świadczeń 

lekarskich, psychologicznych i psychoterapeutycznych. Rozszerzono dotychczasową ofertę 

Centrum o sesje wsparcia psychospołecznego dla osób korzystających z pomocy 

psychiatrycznej. Dzięki zatrudnieniu kolejnego certyfikowanego psychoterapeuty zapewniono  

wysokospecjalistyczne usługi psychoterapeutyczne dla pacjentek w okresie prenatalnym. 

Równocześnie kontynuuje pracę Oddział Psychiatrii stacjonarny, który udziela świadczeń 

zarówno mieszkańcom miasta i powiatu sandomierskiego, jak i w miarę wolnych miejsc 

osobom spoza tutejszego Centrum. W 2021 roku kolejna lekarka rezydentka zdała egzamin 

specjalizacyjny  

z zakresu psychiatrii i uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a jedna z mgr psychologii certyfikat 

psychoterapeuty. 

Centrum Zdrowia Psychicznego nadal współpracuje z Sandomierskim Stowarzyszeniem 

Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego Nadzieja. 

W 2021 roku Urząd Miasta przekazał dotacje dla Sandomierskiego Stowarzyszenia Rodzin  

i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego Nadzieja, która pozwoliła na dofinansowanie następujących 

działań: 

• 2 weekendowych warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin osób chorujących 

psychicznie w Świętej Katarzynie, 

• 4 dniowej wycieczki do Wysowej, 
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• spotkania opłatkowego, 

• ogniska. 

Nadal problemem oczekującym na rozwiązanie jest stworzenie większej liczby miejsc pracy 

chronionej lub stworzenie kolejnego- oprócz otwartego przez Caritas- Zakładu Aktywności 

Zawodowej na terenie miasta. 

Planuje się w najbliższym roku zatrudnienie kolejnego asystenta zdrowienia tj. osoby która 

przebyła kryzys psychiczny i jest w stanie pomagać innym osobom chorującym, aktywizować 

je  

i pomagać w reintegracji społecznej. Dotychczas zatrudnieni asystenci doskonale sprawdzają 

się w tych zadaniach. 

W 2022 roku planuje się uruchomienie kawiarenki dla pacjentów w obrębie nowego budynku 

CZP oraz zorganizowanie spotkań psychoterapii rodzin. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu 

          W roku szkolnym 2020/2021 przyjętych zostało 1064 dzieci i młodzieży.  

Udzielono rodzicom 2155 porad bez badań. Przeprowadzono 578 konsultacji.  

 

 
 

Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczało 52 dzieci. 

Zrealizowano razem 694 zajęć specjalistycznych, które miały na celu korygowanie wad 

wymowy,  kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem 

gramatycznym  

i słownikowym, kształcenie kompetencji komunikacyjnej i językowej. U dzieci z normą 

intelektualną występowały wady artykulacyjne (nieprawidłowa realizacja głosek [sz, ż/rz, cz, 

dż], [s, z, c, dz], [t] oraz [r], alalia prolongata, opóźniony rozwój mowy).  

         Z terapii logopedycznej korzystały także dzieci z głębokim niedosłuchem oraz 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Udzielano rodzicom 

indywidualnych porad bez badań, prowadzono z nimi rozmowy instruktażowe. Były to porady 

wspomagające prawidłowy rozwój mowy, ocenę poziomu i właściwości narządów mowy na 

różnych etapach rozwoju dziecka, pokaz ćwiczeń usprawniających narządy mowy, 
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itp.Logopedzi są także w ciągłym kontakcie z nauczycielami i dyrektorami uczęszczających  

na terapię dzieci. Ich współpraca polega na konsultacjach, przekazywaniu informacji  

po badaniach oraz wskazówek do pracy. 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej 

W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci. Przeprowadzono z nimi 820 zajęć specjalistycznych. 

Przeprowadzono zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności szkolnych i technik czytania 

 i pisania, utrwalania poprawnej pisowni poprzez opanowywanie zasad ortografii, 

kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, wdrażania do płynności wypowiedzi. 

Doskonalone były podstawowe wiadomości dotyczące pojęcia liczby i umiejętności 

matematycznych, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, 

eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych. 

Prowadzona była terapia dziecka z zespołem hiperkinetycznym, eliminowania lęków szkolnych 

oraz zaniedbania środowiskowego dziecka, trening wg programu edukacyjno-

terapeutycznego „Ortograffiti” i „Bratek”, przezwyciężania trudności związanych z zaburzoną 

lateralnością, ogólnymi trudnościami edukacyjnymi oraz w zakresie procesów poznawczych, 

trudności edukacyjne (trudności grafomotoryczne, zaburzenia słuchu fonematycznego, 

trudności z nauką pisania, czytania, liczenia, poprawnością ortograficzną pisma). Coraz 

większa liczba uczniów uczestniczy w terapii EEG Biofeedback. Metoda ta wykorzystuje 

bioelektryczną czynność mózgu do trenowania oraz modelowania dysfunkcji rozwojowych, 

takich jak: zaburzenie koncentracji uwagi, zaburzenie rozwoju psychomotorycznego, 

zaburzenia nastroju i zaburzenia snu. 

Na zajęcia Biofeedback uczęszczało 17 osób: 

• uczniowie szkół podstawowych – 13 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych – 4 

Odbyło się 198 spotkań terapeutycznych. 

Pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży oraz ich rodzin 

Przeprowadzono 867 spotkań terapeutycznych udzielając pomocy psychologicznej 167 

osobom (dzieciom i ich rodzicom). Zakres problematyki obejmował myśli samobójcze, 

problemy emocjonalne, problemy w relacjach społecznych, problemy wychowawcze, 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia koncentracji i motywacji, nieśmiałość, 

traumy rodzinne (po śmierci rodzica, po wypadku samochodowym, po rozwodzie) i lęki 

społeczne, zaburzone relacje rodzinne, trudności szkolne, zaburzenia zachowań i emocji. 

Poza tym psycholodzy udzielali pomocy na terenie przedszkoli i szkół w ramach punktów 

pomocy psychologicznej i punktów konsultacyjnych. W placówkach odbywały się indywidualne 

rozmowy wspierające i terapeutyczne z rodzicami, dziećmi, konsultacje z nauczycielami, 

dyrektorami szkół i przedszkoli, dotyczące poszczególnych uczniów. Pozwoliło to na lepsze 

planowanie działań wychowawczych i uzgadnianie ich z pedagogami szkolnymi i rodzicami 

uczniów. W Poradni odbyło się 384 zespołów merytorycznych, w których uczestniczyli 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz w miarę potrzeb nauczyciele i pedagodzy szkolni. 

Podczas spotkań zespołów są analizowane trudne indywidualne problemy uczniów w nauce  

i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. 

Poza tym psycholodzy udzielali pomocy na terenie przedszkoli i szkół w ramach punktów 

pomocy psychologicznej i punktów konsultacyjnych. W placówkach odbywały się indywidualne 

rozmowy wspierające i terapeutyczne z rodzicami, dziećmi, konsultacje z nauczycielami, 

dyrektorami szkół i przedszkoli, dotyczące poszczególnych uczniów. Pozwoliło to na lepsze 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

39 
 

planowanie działań wychowawczych i uzgadnianie ich z pedagogami szkolnymi  i rodzicami 

uczniów. 

Interwencja kryzysowa 

Przeprowadzono 77 interwencji, w których uczestniczyło 23 osób (dorosłe osoby 7 

 i młodzież 16). Tematyka dotyczyła myśli rezygnacyjnych, zaburzone relacje 

rodzinne/rówieśnicze, zdarzenia traumatyczne (samobójcza śmierć członka rodziny, strata 

bliskiej osoby w wyniku nieszczęśliwego wypadku). 

 

Psychoprofilaktyka i psychoedukacja 

Zadania z zakresu profilaktyki i psychoedukacji wykonują psycholodzy i pedagodzy poradni.  

Na bieżąco prowadzone są konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami, 

pedagogami szkolnymi oraz specjalistami z różnych instytucji, takich jak: policja, sąd, opieka 

społeczna, samorządy lokalne. W sprawach wychowawczych  i bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży współpracujemy z zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi, a także  

z policją. 

Każdego roku przeprowadzamy wiele zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli. Większość z nich to programy autorskie naszych psychologów i pedagogów. 

Udzielono pomocy dzieciom i młodzieży w formie: 

a) porad – 99 osoby 

b) treningów – 50 osoby  

c) warsztaty – 1698 osoby 

d) obserwacja dziecka – 220 osób 

Na terenie poradni specjaliści zorganizowali i prowadzili zespoły merytoryczne dla pedagogów  

i psychologów w ramach tworzenia przez poradnię sieci współpracy  

i samokształcenia. Pracownicy poradni prowadzili systematyczne obserwacje dzieci 

 i młodzieży na terenie placówek (przedszkoli i szkół) pod kątem wykrywania zaburzeń 

rozwojowych.  Psycholodzy i pedagodzy udzielali indywidualnych porad rodzicom/opiekunom 

dzieci i młodzieży w ramach organizowanych w placówkach punktów konsultacyjnych. Do 

najczęściej zgłaszanych przez rodziców spraw można zaliczyć: problemy wychowawcze, 

zaburzenia emocjonalne, konflikty rodzinne, problemy zdrowotne, zaburzenia psychiczne, 

uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, przemoc psychiczna itp. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

 

 Poradnictwo specjalistyczne - Punkt Interwencji Kryzysowej  

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt 

Interwencji Kryzysowej. PIK jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej, zorientowaną 

na niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem pracy 

Punktu Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie  

w trudnej sytuacji. Działający przy Ośrodku Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) został wpisany 

do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego w 2013 r. pod pozycją 16.  

 

        Punkt Interwencji Kryzysowej od dnia 02.03.2015 r. działa w Sandomierzu przy  

ul. Żydowska 6c, pokój Nr 7. W 2021 r. PIK funkcjonował od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 16:00 do 18:00. Pomoc osobom w kryzysie w 2021 r. w PIK była udzielana 

przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, pedagoga, radcę prawnego, instruktora 
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terapii uzależnień, interwenta kryzysowego. PIK nie stanowi samodzielnej placówki 

poradnictwa specjalistycznego i organizacyjnie usytuowany jest w strukturach OPS. Plan 

pracy PIK stanowi integralną część planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

Dane teleadresowe PIK w Sandomierzu:  

Punkt Interwencji Kryzysowej, 

ul. Żydowska 6c, pokój Nr 7,  

27–600 Sandomierz, 

nr telefonu: 15 832-31-60, wew. 21, 

e-mail: pik@ops.sandomierz.pl 

Liczba porad udzielonych w PIK w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.: 

 

Dyżurujący w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej specjaliści udzielili łącznie 

156 porad, w tym: 

2021 r. 

Osobom doznającym przemocy 
6 

Osobom z problemami rodzinnymi 
99 

Osobom uzależnionym od alkoholu  

i współuzależnionym 

51 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 37 osób z terenu gminy 

Sandomierz, w tym 13 osób w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Umieszczenie w DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 

roku przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niebędącej w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom Pomocy 

Społecznej zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz 

intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu 

przez całą dobę usług opiekuńczych.  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

mogą być realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez opiekunki 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują między innymi:  

− uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym: 

kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia, rehabilitacji, 

prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, 

także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,  

− interwencje i pomoc w życiu, w rodzinie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

− wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 
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− pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, pielęgnację,  

− rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

− pomoc mieszkaniową.  

W 2021 r. pomocą usługową objętych zostało: 

- 75 osób w ramach usług opiekuńczych, 

- 13 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Osoby otrzymujące pomoc w zależności od wysokości posiadanego dochodu ponoszą 

odpłatność za usługi. 

Pełny (100%) koszt realizowanej 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. wynosił 44,60 zł. 

 

Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 

Zadanie ”Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i ich 

rodzin”. 

Wskaźniki monitorujący: liczba usług/ liczba objętych osób: 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zajęć na świetlicy skorzystało 59 dzieci: 

• w punkcie przy ul. Słowackiego 15-31 dzieci, 

• w punkcie przy ul. Portowej 24- 28 dzieci. 

W czasie pandemii Covid-19 ze względu na panujące obostrzenia i rekomendacje  

nie prowadzono dodatkowych zapisów na okres ferii i wakacji. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu  

Udzielanie  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• Porady, konsultacje  na terenie szkoły ze strony pedagoga i psychologa każdego dnia 

od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach pracy; rodzice, uczniowie, 

nauczyciele. 

• Mediacje prowadzone przez psychologa oraz pedagoga pomiędzy rodzicami- 2 

rodziny. 

• Indywidualna, systematyczna pomoc pedagoga uczniom oraz ich rodzicom- 9 rodzin; 

              indywidualna, systematyczna pomoc psychologa dla uczniów oraz ich rodziców  

              – 15   dzieci, 8 rodzin. 

• Działania interwencyjne oraz mediacyjne prowadzone na terenie szkoły w razie 

potrzeby, pomoc ze strony Zespołu Wychowawczego Szkoły, pedagoga oraz 

psychologa. 

• Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,                  

w roku 2021 systematycznie około 100 uczniów. W ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowie mogli korzystać z oferty różnych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć integracji sensorycznej, 

różnorodnych kół zainteresowań, Treningu umiejętności społecznych,  

logopedycznych, itp.                          

• Uczestnictwo uczniów w zajęciach grup socjoterapeutycznych zgodnie ze wskazaniami 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W 2021 roku w pracy grup uczestniczyło 5 

uczniów. 
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• Współpraca nauczycieli, pedagoga i psychologa z rodzinami posiadającymi nadzór 

kuratorski lub asystenta rodziny, w 2021 roku systematyczna praca z 2 takimi 

rodzinami. 

• Kierowanie na badania dzieci i młodzież, u których występują zaburzenia zachowania 

oraz istnieje zagrożenie wystąpienia zaburzeń psychicznych, współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultacje z rodzicami, informowanie rodziców                       

o wskazaniach do konsultacji z lekarzem psychiatrą - 4  przypadki 

Realizacja szkolnych programów profilaktycznych ukierunkowanych na zdrowie  psychiczne 

• Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2021- realizacja zadań 

profilaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych ulotek, pomocy dydaktycznych 

przygotowanych przez organizatorów  programu,  udział uczniów w konkursach; 

• W Kampanii 2021  "Zachowaj Trzeźwy Umysł" uczniowie naszej szkoły wzięli udział   

 w konkursie pt. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.  

• Prowadzenie działalności profilaktycznej przez wychowawców ujętej w programach 

klasowych. 

Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych 

• Współpraca z  innymi placówkami oraz organizacjami działającymi na rzecz 

zapobiegania przemocy i uzależnień/ rok 2021 – współpraca Zespołem 

Interdyscyplinarnym przy OPS Sandomierz- wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych- 2 

rodziny. 

• Organizowanie pogadanek i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat form  

i szkodliwości przemocy oraz konstruktywnych sposobów reagowania w jej obliczu. 

• Lekcje wychowawcze w klasach 7 i 8 dotyczące depresji, przeprowadzone przez 

psychologa szkolnego. 

• Realizacja  przez nauczycieli, pedagoga szkolnego  zagadnień z programu profilaktyki 

uzależnień programu wychowawczego szkoły. 

• Systematyczne badania ankietowe uczniów - „Zdalne nauczanie”. 

• Pogadanki w klasach na temat: Bezpieczne  ferie, bezpieczne wakacje. 

•  udział kuratorów, asystentów rodzin w spotkaniach Zespołu Wychowawczego – 

pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych – 2 rodziny. 

• Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących przemocy, dostępnych 

form wsparcia, instytucji i podmiotów świadczących usługi na rzecz dobra dziecka i 

rodziny: prowadzenie lekcji wychowawczych w klasach z wykorzystaniem ulotek, 

przekazywanie ulotek rodzicom, wywieszanie na tablicy informacyjnej wszelkich ulotek 

instytucji świadczących pomoc i udzielających wsparcia w życiowych problemach. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu 

W ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu wspierali rozwój dzieci  

i młodzieży poprzez działania informacyjne, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne. 

Monitorowali i diagnozowali zjawiska związane z omawianym problemem. W ramach 

czynności diagnostycznych przeprowadzono diagnozę dojrzałości szkolnej uczniów klasy I, 

badanie kondycji psychofizycznej uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

posiadających zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /39 uczniów/ oraz badania 

przesiewowe i audiometryczne słuchu oraz badania mowy uczniów klasy I. Na bieżąco 

diagnozowano lub kierowano uczniów z poważnymi trudnościami edukacyjnymi na badania 

diagnostyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Monitorowano 57 uczniów. 
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Działania wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne odbywały się w formie spotkań 

indywidualnych z uczniami i rodzicami, poradnictwa i wsparcia specjalistycznego, warsztatów, 

pogadanek, rozmów wychowawczych i interwencyjnych z uczniami wykazującymi zachowania 

agresywne. Miały one na celu ograniczenie inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych, 

wczesne wykrywanie dysfunkcji, motywowanie uczniów do rozwiązywania problemów oraz 

dostarczenie wiedzy i uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, 

niezbędnych do zapobiegania problemom. Organizowano lub współorganizowano działalność 

z zakresu profilaktyki zdrowia poszerzając wiedzę i świadomość społeczną na temat  tego 

zjawiska. Organizowano zajęcia szkolne skierowane do uczniów obejmujące nabywanie  

i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych takich jak radzenie sobie z emocjami, 

nabywanie kompetencji rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją i przemocą 

fizyczną i werbalną, cyberprzemocą, uczące asertywności, radzenia sobie ze stresem, 

radzenia sobie z uzależnieniami (m.in. od nikotyny, Internetu), depresją oraz uczące tolerancji 

dla odmienności, współdziałania w zespole, pomocy poszkodowanemu w sytuacji 

przemocowej. Między innymi odbyły się cykliczne warsztaty pt. „Kształtowanie postawy 

asertywnej i tolerancyjnej” prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sandomierzu dotyczące kształtowania umiejętności społecznych oraz 

zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych w okresie dorastania „Małe 

dzieci– duże uczucia. Trudne sprawy - trudne emocje”. Szkoła posiada Certyfikat 

Bezpieczeństwa, co jest zwieńczeniem realizacji programu profilaktyczno-prewencyjnego 

„Raz dwa trzy bądź bezpieczny i ty”.  

W szkole aktywnie działał Teatr Profilaktyczny „Przystanek Dwójka”. Z grupą uczniów klas II  

i III przygotowano adaptację sztuki Ewy Kujawińskiej „Komputer nie zastąpi przyjaciela” 

dotyczącej wartości przyjaźni w życiu człowieka oraz zwodniczości wirtualnego świata, swoje 

przedstawienie pt. "Kto ma olej w głowie” przygotowali także uczniowie klasy 

pierwszej.Zapewniono dostępność poradnictwa i wsparcia specjalistycznego dla rodziców  

i uczniów: zagwarantowano możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy, nauczycieli 

specjalistów. Specjaliści realizowali pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie 

poradnictwa, interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej oraz zajęć wyrównawczych  

i rewalidacyjnych. Prowadzono działalność o charakterze psychoedukacyjnym  

i terapeutycznym w odniesieniu do dzieci przejawiających trudności adaptacyjne, zaburzenia 

zachowania i emocji, wzrastających w rodzinach dysfunkcyjnych, zagrożonych 

podejmowaniem zachowań i niedostosowaniem społecznym. Zorganizowano indywidualną 

pomoc psychologiczno– pedagogiczną, zajęcia służące rozwijaniu kompetencji emocjonalno-

społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dla dyslektyków, zajęcia teatralne, rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, koła zainteresowań z: języka polskiego, języka angielskiego, 

matematyki, warsztaty tematyczne prowadzone przez nauczycieli i specjalistów. Specjaliści 

monitorowali i wspierali rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i edukacyjnych (indywidualne rozmowy, konsultacje, prelekcje, terapia wspierająca, 

interwencje kryzysowe).  

 

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Armii Krajowej w Sandomierzu 

    Podobnie jak w ubiegłych latach w 2021 roku na terenie szkoły podejmowane były 

przedsięwzięcia nakierowane na ochronę i promocję zdrowia psychicznego oraz fizycznego 

dzieci i młodzieży. Inicjowane działania -  (zarówno podczas nauki stacjonarnej, jak  

i nauczania zdalnego) ukierunkowane były min. na rozwiązywanie problemów mieszczących  
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się w obszarze zdrowia psychicznego, związanych z radzeniem sobie ze stresem, 

negatywnymi emocjami, wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Uczniowie objęci byli 

zajęciami indywidualnymi i grupowymi przez pedagoga  i psychologa szkolnego w trakcie 

których uczyli się radzenia sobie ze stresem, napięciem, agresją, nabywali umiejętność 

efektywnego uczenia się i skutecznego komunikowania. Prowadzone działania obejmowały: 

• działania diagnozujące kondycję psychiczną uczniów (rozmowy indywidualne  

z uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, ankiety diagnostyczne 

przeprowadzane w klasach), 

• wsparcie psychologiczne adekwatne do zdiagnozowanych trudności na terenie szkoły lub 

poza nią. W sytuacjach bardzo trudnych kierowano ucznia na konsultację psychiatryczną.  

W roku szkolnym 2021/22 18 uczniów z kl. I - VIII objętych było indywidualną terapią 

psychologiczną na terenie szkoły, 

• rozmowy wspierające, interwencyjne, podtrzymujące, mediacyjne, psychoedukacyjne  

z uczniami doraźnie, adekwatnie do potrzeb, 

• spotkania w trybie stacjonarnym i zdalnym pedagoga, psychologa, wychowawców  

z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, mające na celu udzielenie wsparcia  

w okresie pandemii w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, 

edukacyjnymi dzieci, 

•  pomoc psychologiczno– pedagogiczną dla uczniów napotykających na trudnościami  

w nauce poprzez umożliwienie im udziału w dodatkowych zajęciach: dydaktyczno- 

wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, korekcyjno- kompensacyjne dla 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, wspierające dzieci i młodzież  

z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska 

edukacyjnego,  

w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, logopedyczne- z zaburzeniami 

sprawności językowych, terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 

dla uczniów napotykających problemy w relacjach rówieśniczych, nie radzących sobie  

z emocjami; sportowo-rekreacyjne oraz dla uczniów klas ósmych ukierunkowujące  

w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz zawodu, 

• zajęcia adaptacyjno - integracyjne dla uczniów klas I,  

• uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - wszyscy uczniowie, 

• udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych - 282 uczniów, 

• w ramach działań służących kształtowaniu umiejętności i postaw prozdrowotnych 

związanych z racjonalnym odżywianiem się w klasach I-III (97 uczniów) odbyło  

się spotkanie z pszczelarzem,  

• zajęcia edukacyjne dla uczniów o przemocy, nakierowane na budowane relacji 

rówieśniczych bez używania przemocy- klasy IV - VIII - 185 uczniów, 

• pedagogizacja 282 rodziców - podnoszenie kompetencji wychowawczych oraz 

promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy,  

• rodziców motywowano do korzystania ze wsparcia psychologiczno - pedagogicznego nie 

tylko na terenie szkoły ale i instytucji specjalistycznych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 4  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu 

Cel szczegółowy: 

 1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno– 

pedagogiczne przez  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej  
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• Prowadzenie szkoleń, warsztatów o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego 

skierowanych do: dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, nauczycieli, 

wychowawców, psychologów, pedagogów Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

placówki oświatowe, organizacje pozarządowe. 

W bieżącej tematyce realizowanej w ramach zajęć z wychowawcą omawiana jest tematyka 

zdrowego stylu życia. Nawiązuje się  w niej również do tematów związanych ze zdrowiem 

psychicznym. Szkolni specjaliści  we wszystkich klasach I- VIII, (także podczas nauczania 

zdalnego) prowadzili zajęcia profilaktyczne na terenie szkoły o różnorodnej tematyce, zgodnie 

ze zgłaszanym przez wychowawców zapotrzebowaniem. 

W klasach młodszych zajęcia o tej tematyce prowadzili wychowawcy klas I – III, a zatem 

przeprowadzono 11 takich warsztatów w klasach młodszych. 

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/21 realizowany był Trening Umiejętności 

Społecznych dla uczniów. Celem tych zajęć było zmniejszenie deficytów w zakresie 

kompetencji społecznych i skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach szkolnych. Zajęcia 

obejmowały naukę podstawowych umiejętności: słuchania, pytania, inicjowania rozmowy, 

odmawiania, odróżniania uczuć, radzenia sobie z uczuciami, wyrażania złości.  Łącznie 

przeprowadzono 23 zajęcia. Zajęciami objętych było 3 uczniów. 

W ramach indywidualnych spotkań wychowawców, pedagogów, psychologa z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi uczniów, są oni informowani o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego 

dzieci i członków rodzin. Wskazywane są również miejsca, gdzie można szukać pomocy. 

Inicjatywą realizowaną w Szkole Podstawowej nr 4, mającą na celu wspieranie rodziców  

i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich  jest Uniwersytet Rodziców w ramach którego 

zorganizowane i przeprowadzane były  2 cykle spotkań edukacyjnych dla rodziców   

i wychowawców pt. Szkoła dla rodziców i wychowawców wg. scenariuszy Mazlish i Faber „Jak 

mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.” Ogółem  

w spotkaniach uczestniczyło 24 rodziców. 

Mimo trwającej pandemii, a w związku z tym ograniczonymi możliwościami realizacji 

programów profilaktycznych Zespół ds. Pomocy Psychologiczno– Pedagogicznej  semestrze 

koordynował realizację następujących programów. 

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i UM: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski  

w Sandomierzu zorganizowały konkurs profilaktyczny dla uczniów klas I-III, pod hasłem „Ruch- 

kluczem do zdrowia”, którego celem było: upowszechnienie zdrowego stylu życia, 

propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym,  zachęcanie do uprawiania sportu, 

rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Prace 5 uczniów (zgodnie z regulaminem) 

przekazane zostały do organizatora. Z informacji uzyskanych z UM wynika, że uczniowie 

zdobyli nagrody, które zostaną im przekazane we wrześniu. 

2). Udzielanie porad i konsultacji dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi  

w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin:  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 

Placówki oświatowe, PIK, Punkt konsultacyjny. 

Psycholog , pedagodzy w sytuacjach podejrzenia zaburzeń psychicznych informowali 

rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności diagnozy w specjalistycznej poradni. Takie 

rozmowy odbywają się na bieżąco w sytuacji rozeznawania problemów ucznia i stwierdzenia 

konieczności pogłębionej diagnozy. Takich rozmów w roku 2021 obyło się co najmniej 35.  

W indywidualnych przypadkach, rodzice/opiekunowie prawni uczniów informowani są przez 

szkolnych specjalistów o konieczności skorzystania  ze specjalistycznej pomocy lekarskiej. 

Wiemy, że taką pomocą objętych było co najmniej 11 uczniów. 
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Adresatami Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są: dzieci, młodzież, rodzice  

i opiekunowie prawni dzieci, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, dzieci  

i młodzież uczęszczająca do świetlicy środowiskowej, osoby uzależnione od alkoholu  

i narkotyków oraz ich rodziny, osoby w kryzysie psychicznym, osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, podmioty 

świadczące pomoc. 

 

9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza został przyjęty Uchwałą  

Nr XXIX/321/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2016r. oraz sześciokrotnie 

zaktualizowany, ostatnio Uchwałą nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

kwietnia 2021r. w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023”. 

 Mając na uwadze potrzebę podmiotów zainteresowanych podjęciem działań   

w zakresie m.in. podniesienia efektywności energetycznej oraz koniecznością zaktualizowania 

danych dotyczących inwestycji wpisanych do planu podejmowano czynności zmierzające do 

kolejnych aktualizacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza. 

W celu umożliwienia w krótkiej perspektywie czasowej sięgnięcia przez inwestorów po 

środki pomocowe ze źródeł finansowych, które warunkują udzielenie dofinansowania od 

wskazania przedsięwzięcia w planie gospodarki niskoemisyjnej i wliczenia efektów jego 

realizacji do efektów energetycznych i ekologicznych osiągniętych lokalnie na terenie gminy 

podjęto czynności zmierzające do przeprowadzenia VI Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023.  VI Aktualizacja 

dokumentu obejmuje wprowadzenie do Planu inwestycji zaplanowanych do realizacji przez 

podmioty zewnętrzne: 

⎯ Termomodernizacja, montaż dachowej i gruntowej instalacji fotowoltaicznej. 

⎯ Modernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 

15  

w Sandomierzu w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych. 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynek ul. Króla 6 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynek ul. Króla 8 

⎯ Wymiana kotłów gazowych niskoparametrowych na kotły gazowe kondensacyjne na 

kotłowni nr 10. 

⎯ Wymiana kotłów gazowych niskoparametrowych na kotły gazowe kondensacyjne na 

kotłowni nr 4. 

⎯ Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR-7M – szt.2 na kotłowni Rokitek 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie kotłowni "Rokitek" 

⎯ Docieplenie ścian: SBM Sandomierz 

⎯ Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.  o.o. 

 Podmiotami odpowiedzialnymi za stan realizacji zadań wynikających z planu są 

zarówno Interesariusze planu jak i Gmina Sandomierz.  
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10. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2020-

2023 z perspektywą do roku 2024-2027. 

Poprzedni program został uchwalony Uchwałą Rady Miasta w dniu 28 października 2015 r. 

(Nr uchwały XVII/151/2015 ).  

W 2022 roku  przeprowadzono Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sandomierz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Jego  podstawowym 

narzędziem jest prowadzenie polityki ochrony środowiska na terenie miasta. Według założeń, 

przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzić ma  

do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić 

skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,  a także stworzy warunki dla 

wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową,  

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.  

  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w mieście   

w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 

powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.    

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie 

stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb miasta w zakresie ochrony środowiska,  

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów 

nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, 

przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie miasta. 

 

Ww. projekt będzie opiniowany przez organy właściwe tj. przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach czy ww. projekt będzie wymagał przeprowadzenia strategii oceny 

oddziaływania na środowisko.   

11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na 
lata 2012-2032 

W dniu  27 marca 2013 r. Rada Miasta Sandomierza uchwaliła Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012 -2032. (Uchwała Nr  

XXVII/298/2013). W związku z nowelizacją prawa w przedmiotowym zakresie w dniu 25 

października 2017 r. Rada Miasta uchwaliła aktualizację ww. programu (Uchwała Nr 

XLVIII/641/2017). 

Uchwalenie i Aktualizacja Programu wynika z obowiązków nałożonych na gminy  w związku  

z przyjętą Uchwałą Rady Ministrów w dniu 15 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą:  Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032. 

Ww. program zakłada : 

• Oczyszczenie terenu miasta Sandomierza z wyrobów zawierających azbest; 

• Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców spowodowanych 

kontaktem z włóknami azbestu; 

• Sukcesywną likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko; 

http://m.in/
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• Stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 

• Finansową pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest  

w sposób zgodny z przepisami prawa. 

Głównym celem dokumentu jak i jego aktualizacji jest oczyszczenie miasta Sandomierza  

z wyrobów zawierających azbest do 2032.  

Został również opracowany Regulamin udzielania pomocy osobom fizycznym  w usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza. 

Co roku wybierany jest Wykonawca na zadanie pn. „Pakowanie, załadunek, transport  

i przekazanie do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków 

znajdujących się na terenie miasta Sandomierza, właścicielami których są osoby fizyczne” 

W zakres ww. zadania nie wchodzi demontaż eternitu, który odbywa się we własnym zakresie.  

W 2020 r. ze względu na rozprzestrzenianie  się wirusa SARS - CoV-2 nie odbierano od 

mieszkańców płyt azbestowo - cementowych natomiast w 2021 r. zrealizowano 33 wnioski  

i odebrano 67,845 Mg płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie na sumę 

32 972,67 zł 

 

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-

2027 za rok 2021. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 

- 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-

2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia 

opracowana została na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.). Strategia wyznacza cele strategiczne  

i działania, których realizacja powinna w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu 

problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027 jest dokumentem definiującym 

najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących 

na terenie miasta Sandomierza. Wskazuje ona obszary problemowe, priorytetowe kierunki 

działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. W celu osiągania rezultatów i celów 

Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej 

ewaluacji. Koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznaczonym 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Głównym partnerem w jej realizacji jest Miasto Sandomierz na czele z Burmistrzem, 

pracownikami UM i jednostek podległych. Adresatami działań Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027 są wszyscy mieszkańcy gminy 

Sandomierz ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem 

społecznym lub innymi trudnościami. Strategia kierowana jest także do przedstawicieli 

instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Proces monitoringu wdrażania 

strategii służy identyfikacji osiąganych rezultatów oraz porównaniu ich zgodności  

z założeniami. Dane od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację działań 

strategicznych zebrane i opracowane w procesie monitoringu służą do ewaluacji Strategii. 

Podstawą są wskaźniki określone w strategii odnoszące się do poszczególnych celów. 

Monitorowanie umożliwia bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań lub 

pozwala na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych zmian społecznych, które 

mogą zaistnieć w wyniku, np. zmiany regulacji prawnych lub nasilenia niektórych problemów 

społecznych. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
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Sandomierz w założeniu przyniesie m.in.: stałą i pełną diagnozę problemów społecznych  

i ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem, 

poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach 

społecznych, w tym o charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup adresatów w formie 

dla nich przyjaznej z wykorzystaniem elektronicznego dostępu do informacji, poprawę dostępu 

do takich ofert dla osób ze szczególnymi ograniczeniami z racji wieku, niepełnosprawności, 

długotrwałego bezrobocia i niskich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z celami strategicznymi 

głównym założeniem „Strategii” jest przyczynienie się do dobrej jakości życia mieszkańców 

miasta Sandomierza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz 

grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyborem priorytetowych obszarów i kierunków 

działań, które uznane zostały za kluczowe, a więc umożliwiające najskuteczniejsze  

i najbardziej efektywne osiągnięcie założonych rezultatów. 

Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny:  

1. wspieranie rodziny, 

2. wsparcie osób niepełnosprawnych, 

3. zdrowie psychiczne, 

4. profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, 

5. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

6. aktywność i integrację społeczną seniorów, 

7. promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających 

wykluczeniu społecznemu, 

8. wsparcie osób z problemem ubóstwa,  

9. rewitalizację społeczną. 

10. problem przestępczości. 

Informacja dotycząca realizacji strategii oraz osiągniętych efektów przygotowana 

została przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim  

w Sandomierzu i przekazana do Burmistrza Miasta Sandomierza w dniu 25.03.2022 r. 

Znaczna część spośród wszystkich zasobów instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych funkcjonujących na terenie miasta Sandomierza złożyła do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu jako koordynatora „Strategii” informacje cząstkowe  

z realizacji wskaźników określonych w dokumencie. Za nami kilkanaście miesięcy 

funkcjonowania w sytuacji kryzysowej w obliczu pandemii COVID-19. Był to okres trudny, 

charakteryzujący się dużą dynamiką zmian gospodarczych, prawnych i społecznych. W wielu 

podobszarach wskaźniki są niższe od zakładanych z uwagi na utrudnienia jakie przyniosła 

pandemia koronawirusa. Szczególnie w oświacie dominowały zajęcia zdalne. Bezpośredni 

kontakt nauczyciel/wychowawca z uczniem/rodzicem był znacznie utrudniony. Ze względu na 

pandemię COVID-19 w 2021 roku i przeważającą naukę zdalną w szkołach nie było możliwości 

m.in. realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBdsPN, 

IPiN związanych z tematyką uzależnień. Prowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów dotyczących zdrowia psychicznego 

oraz udzielanie porad i konsultacji dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi w tym 

dla dzieci, młodzieży i ich rodzin było znacznie utrudnione, zatem osiągnięte wskaźniki są 

niższe. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sandomierz na lata 2021  

- 2027 stanowi narzędzie długoterminowego programowania i wdrażania gminnej polityki 
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społecznej. Jej zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej. Strategia 

podchodzi do problemów społecznych bardzo szeroko, integrując zasoby i kompetencje 

samorządu gminy oraz lokalnych partnerów obejmujące nie tylko sferę pomocy społecznej, ale 

również rynku pracy, oświaty, kultury i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa 

publicznego. Analizę stanu realizacji SRPS dokonano na podstawie przeprowadzonego 

monitoringu w miesiącu lutym 2022 roku, którego wyniki zaprezentowano w formie 

tabelarycznej (wskaźniki realizacji Strategii wg 10 podobszarów) – z uwagi na objętość nie 

dołączono do niniejszego opracowania. Monitoring uwzględnia zatem dane ilościowe 

obrazujące poziom wskaźników poszczególnych działań, które będą stanowić bazę do 

porównania ze wskaźnikami osiągniętymi w 2022 r. Podkreślić należy, iż Strategia nie zawiera 

precyzyjnego określenia oczekiwanych rezultatów oraz docelowych wartości wskaźników. 

Całościowe spojrzenie na Strategię oraz dotychczas wdrożone działania pozwalają na 

sformułowanie wniosku, iż plan strategiczny jest skutecznie realizowany. Krótka analiza 

jednych z najważniejszych obszarów życia społecznego mieszkańców miasta Sandomierza 

pozwala stwierdzić, że realizacja wskazanych w Strategii działań przyczynia się do poprawy 

warunków życia mieszkańców. 

13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na lata 2021- 2027 za 2021 r. 

W świetle art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, powiat 

i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu  

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Sporządzona ocena stanowi wraz  

z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok.  

Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący  

i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. przygotowana przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej została przyjęta 

uchwałą Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. została przedłożona na sesji Rady Miasta 

Sandomierza w dniu 27.04.2022 r. 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz 

samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która  

w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady 

finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. zawiera 

szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, 

korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach 

instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na 

wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy 

i wsparcia gminy Sandomierz. 
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Gmina Sandomierz jest to gminą miejską, leżąca w powiecie Sandomierskim, graniczy  

z gminami: Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec, miastem Tarnobrzeg. Siedzibą gminy 

jest Sandomierz. Powierzchnia gminy Sandomierz wynosi 28,80 km2, co stanowi 4,26% 

powierzchni powiatu, 0,25 % powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 

117 osób, w powiecie 113,9 osób, w województwie 107 osób. Według stanu na 30 czerwca 

2021 roku, liczba ludności gminy Sandomierz  wyniosła 22.803 osób, z czego 53,2% stanowiły 

kobiety, a 46,8% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 30% ludności powiatu, 1,87% 

ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby  

w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 14,4%, osoby w wieku produkcyjnym 60,9%, a w wieku 

poprodukcyjnym 24,7%. W latach 2020-2021  liczba ludności spadła o 1,9%”. Według stanu 

na 31 grudnia 2021 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 7,2%. Stopa bezrobocia dla 

powiatu  wynosi 7,5% dla województwa wynosi 8,9%. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w gminie Sandomierz  wynosiła 685, w tym 52,27% stanowiły kobiety, 

47,73% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności 

wyniósł 186%. W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 4 żłobki w tym 2 

publiczne dysponujące 64 miejscami i 2 niepubliczne  dysponujące  50  miejscami, 5 

przedszkoli publicznych dysponujących 620 miejscami, 4 niepubliczne dysponujące 123 

miejscami, 1 specjalne dysponujące 7 miejscami, 6 świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży   

w tym: 5 przyszkolnych i 1 pozaszkolna.   

Pomoc i wsparcie w gminie Sandomierz  z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 576 

osób, co stanowiło 2,53% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2020 

roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 115 osób.  

W przypadku długotrwale korzystających (tj. w ciągu ostatnich trzech lat przez 18 miesięcy)  

z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 352 osóby, co oznaczało wzrost w stosunku 

do roku 2020 o 63 osoby. W gminie Sandomierz najczęściej występującymi przyczynami 

trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 2303 rodziny.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 68 rodzin (co stanowi wzrost o 2,95%  

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 

zasiłku wychowawczego   wyniosła 18.568.264,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

zmalała o 474.395,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 393 

rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 68 rodzin (co stanowi spadek  

o 14,75% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia  

w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 1.558.146,84 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

zmalała o 202.558,22 zł.  

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 

także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.  

W gminie Sandomierz prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, 

finansowane z budżetu gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, funkcjonują 2 mieszkania chronione - wspierane.  

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej  (wykazano wszystkich pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących zadania w oparciu o ustawę  

o pomocy społecznej oraz  innych ustaw, a także pracowników obsługi) liczyła 57 osób   
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w tym: kadra kierownicza 5 osób, pracownicy socjalni 12 osób, pozostali pracownicy 40 osób. 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 36 posiada wykształcenie 

wyższe, 19 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego posiada 9 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 8 osób posiada 

specjalizację z organizacji pomocy społecznej.  

W gminie Sandomierz środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej w budżecie OPS wyniosły w 2021 roku 35.743.485 zł.   W dziale 855 – Rodzina 

wydatkowano 29.341.567 zł. co stanowi  82,09%  wydatków OPS w zakresie pomocy 

społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 6.352.087 zł, co stanowi 17,77% 

ogólnych wydatków  OPS. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 

49.831 zł, co stanowi  0,14% wydatków ogólnych OPS.  

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na 

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału  

w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz na realizacji 

programów osłonowych. W roku oceny gmina Sandomierz przystąpiła do programów 

ministerialnych: Wspieraj Seniora, Opieka 75, Opieka wytchnieniowa - edycja 2021, Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021. W 2021 roku Ośrodek realizował również 

program PFRON na rzecz 30 osób niepełnosprawnych, którym zabezpieczono paczki 

żywnościowe, środki ochrony osobistej oraz wsparcie psychologiczne. 

W gminie  Sandomierz  zlecono 4  organizacjom pozarządowym w trybie działalności 

pożytku publicznego  17 umów/zleceń na łączną  kwotę 131.100 zł. Między innymi zawarto 2 

umowy na realizację   usług opiekuńczych  na kwotę 6.000 zł, 3 umowy na rzecz osób 

niepełnosprawnych na kwotę 17.000zł. 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sandomierz  za 2021 rok została 

przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 

pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny umożliwiają 

analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań 

aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte  

w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie 

decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku  

i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji: Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu kolejny rok realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: 10% wydatków na 

opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w  pieczy zastępczej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób 

wymagających umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty utrzymania mieszkańców  

w placówkach zapewniających całodobową opiekę corocznie wzrastają, dlatego też zasadne 

jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie gminy. Należy zaznaczyć, 

że  Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek kieruje te osoby co do, których nie istnieją 

żadne  inne możliwości zabezpieczenia usług w miejscu zamieszkania. Liczba osób 

kwalifikujących się do tej formy pomocy  systematycznie wzrasta. Wynikiem starzenia się 
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społeczeństwa, zamieszkaniem dzieci poza granicami kraju, jest systematyczny wzrost osób 

wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych. Dzięki tej formie pomocy osoby 

starsze, chore, niepełnosprawne mogą funkcjonować w swoim środowisku, dlatego też 

konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu prowadzi  dwa mieszkania chronione w formie mieszkania 

chronionego wspieranego przy ul. Katedralnej od 2018 roku, przy  ul. Kościuszki od 2021 roku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje zadania własne gminy wynikające  

z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W ostatnim czasie 

obserwuje się zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z tej formy wsparcia. 

Powyższe wynika z faktu wzrostu opłat mieszkaniowych i opłat za centralne ogrzewanie, które 

stanowią podstawę wyliczenia dodatku mieszkaniowego. 

 

14. Gminny program wspierania rodziny w 2021 roku. 

 Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

za 2021 r. stanowi załącznik do uchwały XLVIII/474/2022 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.       

Uchwałą Nr  IV/37/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 w Gminie 

Sandomierz partnerzy i realizatorzy Programu zobowiązani byli do realizacji celów w nim 

zawartych oraz do stymulowania działań na rzecz dziecka i rodziny. Celem programu było 

wspieranie środowisk mających trudności z realizacją swoich naturalnych funkcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem zaniedbań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. 

Uchwałą Nr XLVIII/475/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2022 roku 

przyjęto nowy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 w Gminie 

Sandomierz. 

   Realizowane w ramach Programu zadania skupiają swą uwagę na całej rodzinie, 

także w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało w pieczy zastępczej, w celu 

umożliwienia mu powrotu do rodziny biologicznej. Pomoc koncentruje się na wspomaganiu 

osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,  

a także na wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego funkcjonowania   

w społeczeństwie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspiera potrzebujące rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i funkcjonowania 

 w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Podejmowane działania 

polegają przede wszystkim na wykorzystywaniu i wzmacnianiu zasobów własnych rodzin  

i stymulowaniu ich w procesie usamodzielniania. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy 

społecznej jest długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo oraz bezradność  

w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

54 
 

 

 

 

238

24

17

160

255

305

126

46

15

40

884

243

24

18

150

281

328

142

48

13

45

1292

232

19

13

142

257

307

128

41

9

44

1363

209

17

11

124

220

260

110

33

8

41

989

Ubóstwo

Potrzeba ochrony macierzyństwa

 w tym wielodzietność

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Długotrwała lub ciężka choroba

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych

w tym rodziny niepełne

rodziny wielodzietne

Alkoholizm

Liczba osób objętych pomocą ogółem

Liczba rodzin

P
O

W
Ó

D
 T

R
U

D
N

EJ
 S

Y
TU

A
C

JI
 Ż

Y
C

IO
W

EJ
Najczęstsze powody przyznania pomocy za okres 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

64

448

164

6

67

420

164

0

85

377

158

0

73

352

155

0

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i celowy specjalny bezzwrotny

Zasiłek stały

Zasiłek celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Liczba osób/ rodzin objętych pomocą

R
O

D
ZA

J 
ŚW

IA
D

C
ZE

N
IA

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Liczba osób/ rodzin objętych 

pomocą  w latach 2018-2021r.     

2018 2019 2020 2021



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

55 
 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego to jeden z częstszych powodów przyznania pomocy. W celu wsparcia rodzin 

przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Do Spraw 

Asysty Rodzinnej. Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej  prowadzi działalność mającą na celu 

wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej sandomierskich rodzin. Aktywność Zespołu 

skupia się na oddziaływaniach profilaktycznych, prowadzonych we współpracy z innymi 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz dobra rodziny  i dziecka. Wchodzący w skład 

Zespołu specjaliści obejmują potrzebujące środowiska wsparciem psychologicznym, 

prowadzą indywidualne konsultacje, zarówno z rodzicami jak i dziećmi. Włączają się także  

w realizacje imprez okolicznościowych i wydarzeń, promujących prorodzinne wartości, zdrowy 

tryb życia, wolny od uzależnień i przemocy. W Zespole jest zatrudnionych 2 asystentów 

rodziny oraz psycholog. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby 

doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania 

dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.  W okresie od 01.01-31.12.2021 

roku 28 rodzin z terenu gminy Sandomierz miało przydzielonego asystenta rodziny. Praca 

asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną 

w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa 

się w domach podopiecznych co pozwala stworzyć warunki  bezpieczeństwa i wzajemnego 

zaufania. Wizyty odbywają się minimum 1-2 razy w tygodniu i trwają 1-3 godziny. Każda wizyta 

asystenta rodziny w środowisku, rodzaje podjętych działań odnotowywane są w Dzienniku 

pracy asystenta rodziny. Asystent ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, wspólnie 

opracowują plan pracy z rodziną. Psycholog zatrudniony w Ośrodku objął wsparciem 57  

rodzin. 
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15. Gminny program wychodzenia z bezdomności. 
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przekazał Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza w dniu 14.03.2022 r. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Wychodzenia z Bezdomności w 2021 r.  

Uchwałą Nr XXXV/369/2013 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 04.12.2013r przyjęto 

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności. Bezdomność to skrajny przypadek 

wykluczenia społecznego, często wiążący się z innymi dysfunkcjami. Problem bezdomności 

dotyka również miasto  Sandomierz.  Skala zjawiska jest coraz większa, dlatego  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu oprócz działań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb  podejmuje  szereg  działań  mających 

na celu aktywizacje i integracje  osób bezdomnych. Ze względu na złożoność przyczyn 

pozostawania w bezdomności osoby bezdomne wymagają różnorodnych działań na rzecz 

zaspakajania ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn 

w Sandomierzu. Współpraca Ośrodka z placówką zapewniającą schronienie polega między 

innymi na organizowaniu cyklicznych spotkań z przedstawicielami różnych instytucji w trakcie 

których przekazywana jest osobom bezdomnym wiedza w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, 

regulacji prawnych, dostępnych form wsparcia, są także motywowani  do podejmowania 

aktywności społecznej   i zawodowej.  Zaplanowane na rok 2021  działania nie zostały podjęte 

z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie kraju - ograniczenie kontaktów, 

odwołanie imprez itp. schronisko ograniczyło kontakty tj. opuszczanie placówki do 

niezbędnego minimum, zaś wszelkie zaplanowane wizyty, spotkania zostały  zawieszone do 

odwołania.  

W okresie od 01.01-31.12.2021 roku wsparciem w formie schronienia objęto 7 osób 

bezdomnych i przeznaczono na ten cel  kwotę 51.022,73zł. Ponadto w okresie zimowym  przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności, wykorzystaniu dostępnych środków ochrony   

pracownicy Ośrodka wspólnie ze Strażą Miejską  i Policją w godzinach porannych  

i  wieczornych  systematycznie monitorowali miejsca przebywania osób bezdomnych celem  

udzielenia wsparcia w formie schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku. W 2021 roku 

przeprowadzono łącznie 46 monitoringów. 

 

zł140 324,55 

zł157 048,96 

zł142 380,83 

zł204 719,75 

Kwota poniesionych wydatków przez gminę w
związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej
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16. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy      

 w rodzinie. 
 

Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r. stanowi załącznik do 
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zł39 521,86 

zł2 144,00 
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uchwały Nr XLVIII/473/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia z dnia 2 marca 2022 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowanie  

i realizacja gminnego  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Uchwałą  NR XXVIII/322/2020 Rady  

Miasta Sandomierza z  dnia  29 grudnia  2020r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy   

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2021-2025. 

Celem programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu 

zapobiegania przemocy rodzinie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej  

i edukacyjnej, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz współprace 

służb i instytucji warunkującą spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się  

w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest  zmniejszenie skali zjawiska przemocy  w rodzinie oraz stworzenie 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych  bądź dotkniętych 

przemocą  

w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach Zespołu 

oraz w posiedzeniach grup roboczych, na które zapraszane są ofiary przemocy i wzywani 

sprawcy przemocy.   Po wysłuchaniu stron członkowie grup ustalają plan pomocy rodzinie. 

Pracownicy socjalni ściśle współpracują z przedstawicielami Policji oraz Gminna Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. 

Środowiska dotknięte przemocą w rodzinie  są systematycznie monitorowane przez 

pracowników socjalnych oraz dzielnicowych, którzy sprawdzają stan bezpieczeństwa osób 

dotkniętych przemocą. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności   

od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w okresie od 01.01 do 31.12.2021r odbyły się 

4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.   

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło  do przewodniczącego zespołu 82 

Niebieskie  Karty.  Pracownicy socjalni po ustaleniach na grupach roboczych wystosowali  16 

wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania  

na  przymusowe leczenie odwykowe,  4  zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej celem 

podjęcia  działań w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, 11 wniosków do Sądu 

o wgląd w sytuację rodzinną.  
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17. Mieszkanie chronione w formie mieszkania wspieranego. 

W strukturach Ośrodka w 2021 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione w formie 

mieszkań wspieranych. Mieszkanie chronione jest jedną z form pomocy społecznej. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu został wyznaczony do prowadzenia pierwszego 

mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego na podstawie zarządzenia NR 

78/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2018 r. Mieszkanie przy ul. 

Katedralnej 5 w Sandomierzu funkcjonuje od  14.06.2018 roku. Mieszkanie o powierzchni 52 

m2 pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta, jest dwupokojowe, w pełni umeblowane 

i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego. W ciągu całego 2021 roku w mieszkaniu 

chronionym przebywały 4 osoby. W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

został wyznaczony do prowadzenia drugiego mieszkania chronionego w  formie mieszkania 

wspieranego na podstawie zarządzenia NR 130/2021/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza  

z dnia 25 maja 2021 r. W dniu 31 maja 2021 r. miało miejsce oficjalne otwarcie mieszkania 

chronionego typu wspieranego, którego dokonał Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin 

Marzec. Mieszkanie o powierzchni 43,66 m2 usytuowane jest przy ul. Kościuszki 1   

w Sandomierzu i pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta. Mieszkanie dwupokojowe 

jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego (ręczniki, pościel, 

naczynia).W mieszkaniu może przebywać maksymalnie trzech mieszkańców, którzy zagrożeni 

są wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający 

wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej opieki. Mieszkanie przy ul. Kościuszki 1 

w roku 2021 w sumie zamieszkiwały 4 osoby. Mieszkańcy w 2021 r. ponosili odpłatność 

w przypadku, gdy dochód osoby był wyższy od kryterium dochodowego wynikającego  
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z ustawy o pomocy społecznej (tj. od kwoty 701,00 zł do 31.12.2021 r.), jeśli dochód był niższy 

mieszkaniec był zwolniony z ponoszenia odpłatności. W każdym z mieszkań świadczone były 

usługi opiekuńcze w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny dziennie. 

 

 

Programy rządowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. 

18. ,,Usługi opiekuńcze dla osób 75+ - edycja 2021”   

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 

pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. W ramach programu usługami 

objęto 6 osób wieku powyżej 75 lat. Jeżeli dochód osoby nie przekraczał 250% kryterium 

dochodowego, podopieczni zgodnie z założeniami programu nie ponosili odpłatności za 

świadczone usługi. 

19. -Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 

Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przystąpiła do 

Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany był do dzieci w wieku do 16 roku 

życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, 

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym. Usługi asystenta w szczególności mogły polegać na pomocy asystenta 

w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, 

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 

gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 

kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego 

udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych; nawiązaniu 

kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (np. 

muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); wykonywaniu czynności dnia codziennego –  

w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu  

i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły mogła 
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być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewniała tej usługi. Usługi asystenta 

mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na terenie Gminy 

Sandomierz ze wsparcia asystenta korzystały 3 osoby niepełnosprawne. 

20. Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa"  

- edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Gminy 

Sandomierz był realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach 

pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa 

miała na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki 

temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować 

mogli czasem, który mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie 

niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona była nieodpłatnie. Program 

adresowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki 

wytchnieniowej. Na terenie Gminy Sandomierz wsparcie w formie opieki wytchnieniowej 

uzyskało 7 rodzin, w których niesamodzielny członek rodziny wymagał opieki całodobowej. 

Ponadto w ramach trwałości projektu ,,Jesteśmy dla was” u jednej osoby realizowana była  

pomoc w formie opieki wytchnieniowej. 

21. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w ramach umowy z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 

r. realizował Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach 

umowy nr POS/000027/13/D z dnia 6 sierpnia 2021 r. zawartej z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji programu wsparciem objęto 30 

osób niepełnosprawnych (8 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 22 osoby 

niepełnosprawne w stopniu znacznym, niesamodzielnych, wymagających wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu). Uczestnicy   w celu zminimalizowania   poczucia 

osamotnienia, izolacji, niepokoju związanego z przyszłością otrzymali wsparcie psychologa 

 w formie cyklicznych spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania osób 

niepełnosprawnych lub w formie kontaktu telefonicznego. Każdy uczestnik programu w okresie 

od września do grudnia 2021 roku miał możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego  

w wymiarze 8 godzin zegarowych tj. 2 godziny  miesięcznie. Formy kontaktu (osobisty lub 

telefoniczny) ustalane były z uczestnikami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

zainteresowanych. W trakcie realizacji programu, 30 osób niepełnosprawnych skorzystało  

z pomocy psychologicznej. Osobisty kontakt z psychologiem miały 23 osoby w łącznej ilości 

184 godzin, 7 osób korzystało z kontaktu telefonicznego w ilości 18 godzin oraz osobistego  

w ilości 38 godzin. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania m. in. żywności, środków 

ochrony zakupiono i dostarczono do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych paczki  
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z artykułami żywnościowymi (m.in. artykuły mięsne i nabiał o przedłużonym terminie ważności, 

produkty sypkie, słodycze i inne) oraz  ze środkami ochrony ( maseczki ochronne, rękawiczki, 

płyny do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, ręczniki jednorazowe). Dla każdego uczestnika 

przygotowano dwie paczki żywnościowe o łącznej wartości 500,00 zł (w miesiącu październiku 

2021r. na kwotę 227,16zł oraz w miesiącu grudniu 2021r. na kwotę 272,84zł) oraz jedną 

paczkę ze środkami ochrony o wartości 169,64 zł. Pomoc w formie paczek zabezpieczyła 

podstawowe potrzeby uczestników programu w związku ze zminimalizowaną pomocą 

sąsiedzką i ograniczeniami w dostępności do usług osób niepełnosprawnych związanych  

z epidemią.  Łączna wysokość środków wykorzystana na realizację dodatkowego wsparcia na 

rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-

2 wynosiła 44.130,50 zł. Kwota pomocy finansowej w całości pochodziła ze środków PFRON. 

22. Świadczenie usługi Teleopieki Domowej w Gminie Sandomierz 

 Pomoc w formie Teleopieki skierowana jest do mieszkańców Sandomierza w wieku 

65+,  samotnie zamieszkujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu kwalifikuje osoby do Usługi Teleopieki. W przypadku nagłego 

zdarzenia medycznego, osoba nie zawsze jest w stanie wykonać połączenie pod numer 

alarmowy, zaś posiadanie dostępu do tzw. „przycisku życia” w formie opaski lub breloka, 

zwiększa  poczucie bezpieczeństwa. W 2021 roku do systemu Teleopieki zostało 

zakwalifikowanych 40 osób. 

 

23. Program „Aktywny senior” 

Program został przyjęty Uchwałą  Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

14 maja 2014.  Program skierowany jest do osób zamieszkujących w Sandomierzu, które 

ukończyły 60 lat. Głównym celem programu  jest poprawa jakości życia seniorów poprzez ich 

uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie  w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach realizacji programu osłonowego 

„Aktywny Senior” w dniu 17 września  2021 r. na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbyła 

się VI edycja sandomierskiego święta seniorów Senioralia 2021. Impreza odbyła się pod 

hasłem „FOLKOWA BIESIADA”. Senioralia 2021 uroczyście rozpoczął Pan Marcin Marzec, 

Burmistrz Miasta Sandomierza wraz z Panem  Januszem Stasiak - Zastępcą Burmistrza 

Sandomierza, którzy przekazali symboliczne klucze do bram miasta na ręce przedstawicieli 

Sandomierskich Seniorów oraz Sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku.  Organizatorami 

imprezy był Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim w Sandomierzu. 

Współorganizatorami byli: Sandomierskie Centrum Kultury, Świetlica Środowiskowa, 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Polski Czerwony Krzyż Oddział Sandomierz. Celem 

przedsięwzięcia Senioralia 2021 było zachęcenie osób w wieku późnej dorosłości do wyjścia 

z domu, spotkania ze znajomymi, zaprezentowania swoich talentów, zawarcia nowych 

znajomości i przyjaźni. Wydarzenie było również okazją do pokazania społeczności lokalnej, 

że seniorzy to aktywni, radośni i pełni werwy mieszkańcy Sandomierza. Dla  uczestników 

imprezy przygotowano liczne atrakcje: występ Zespołu Gorzyczany  

z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolnik, konkurs 

dotyczący zagrożeń wobec osób starszych prowadzony przez przedstawicieli KPP 

Sandomierz, pogadankę na temat zdrowego odżywiania i trybu życia przedstawiciela NFZ. 

Odbył się również „Przegląd talentów”- seniorzy wystąpili w różnych formach artystycznych 

(śpiew, recytacja, inscenizacja). Wszyscy artyści – seniorzy, zostali nagrodzeni upominkami. 

Imprezę uświetnił występ młodych solistów Pani  Zuzanny Pastuszka oraz Pana Michała 
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Cezarego Biały. Zespół Gorzyczany z  Samborca oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolnik  

i z Chobrzan oprócz występów artystycznych przygotowały dla sandomierskich seniorów 

degustację regionalnych potraw i wypieków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

24. ,,Wspieraj seniora” 

W 2021 roku w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuował realizację działania w ramach Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,, Wspieraj Seniora” na 2021 rok. Program 

adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku  

z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku 

życia, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu 

sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należała do decyzji ośrodka pomocy 

społecznej. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje 

osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., pracownicy Ośrodka udzielali wsparcia  osobom, 

które z uwagi na stan zagrożenia COVID-19 zdecydowały się pozostać w domu. W ramach  

realizacji programu ,,Wspieraj Seniora” podejmowano takie działania jak robienie  

i dostarczanie zakupów, pomoc w rejestracji do lekarza i realizacja recept, pomoc w rejestracji 

na szczepienie, opłacanie rachunków, dostarczanie posiłków, przekazywanie korespondencji 

ze skrzynek na listy znajdujących się zwykle na parterze bloku, wyrzucanie śmieci, 

utrzymywanie kontaktu telefonicznego z osobą. W 2021 roku  liczba nowych zgłoszeń 

przyjętych do realizacji za pośrednictwem infolinii  jak i bezpośrednio przez Ośrodek wyniosła 

63.  

Podsumowanie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od kilku lat realizuje szereg inicjatyw 

również własnych, które są ukierunkowane na kompleksowe wspieranie rodziny i szeroko 

rozumianą pozytywną profilaktykę. Działalność profilaktyczna pracowników Ośrodka w 2020  

i 2021 roku skupiała się na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałaniu 

uzależnieniom, przemocy i innym zjawiskom zagrażającym funkcjonalności i integralności 

rodziny a także promowaniu właściwych relacji rodzinnych. Oprócz  zadań obowiązkowych 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy 

społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, realizacja pracy socjalnej 

pracownicy Ośrodka podejmują szereg działań o charakterze profilaktycznym, integracyjnym 

poprzez realizację programów takich jak „Aktywny Senior”, „Gminny program wychodzenia  

z bezdomności”, „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie” oraz Gminny program wspierania rodziny”. 

W 2020 i 2021 r. w swych działaniach Ośrodek współpracował z wieloma instytucjami 

społecznymi, kulturalnymi, kościelnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami 

świadczącymi pracę na rzecz szeroko rozumianego dobra rodziny. 

Działania pracowników Ośrodka wykraczają poza ustawowo regulowane zadania  

i zaprzeczają stereotypom łączącym prace tego typu instytucji wyłącznie z finansowym 

wspieraniem środowisk, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb 

bytowych. Pomoc finansowa, materialna, zawsze idzie w parze z pracą socjalną, której celem 

jest wykorzystywanie zasobów własnych podopiecznych i wyposażenie ich w dodatkowe 
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kompetencje, które umożliwią im przezwyciężenie trudności i dalsze, samodzielne 

funkcjonowanie. Ośrodek dostosowuje swoją ofertę do rozpoznawanych w lokalnej 

społeczności potrzeb, dominujących w regionie problemów i zagrożeń.  

Działalność profilaktyczna pracowników Ośrodka w 2020 i 2021 r. skupiała się na 

przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i innym zjawiskom zagrażającym funkcjonalności 

i integralności rodziny a także promowaniu właściwych relacji rodzinnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pomimo pandemii koronawirusa Sars-Cov2  

w 2020 i 2021 r. realizował nieprzerwanie misję Ośrodka oraz zadania statutowe. Ośrodek  

z zachowaniem reżimu sanitarnego wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. 

 

25. Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022 
 
W 2021 roku w Sandomierzu realizowana była akcja szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców Sandomierza powyżej 55 roku życia.  

 Na podstawie uchwały nr  VIII/109/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 roku  

w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-

2022. Z akcji w 2021 roku skorzystało 519 osób i było to o 18 osób więcej niż w 2020 roku. 

Powodem mniejszej liczby osób zaszczepionych w 2020 roku był ogólnopolski problem  

z dostępnością szczepionki przeciwko grypie. We wcześniejszych latach szczepienia przeciw 

grypie cieszyły się dużo większym powodzeniem, być może wpływ na mniejsza liczbę 

zaszczepionych seniorów ma sytuacja związana z covid-19. W 2021 roku wzrósł jednostkowy 

koszt za szczepionkę z 40 zł brutto na 50 zł brutto. Wzrost stawki spowodowany był wzrostem 

ceny za zakup szczepionki.  W 2020 roku szczepienia kosztowały Gminę Sandomierz 

20.040,00 zł natomiast  2021 roku 25.740,00 zł. 

 

Tabela przedstawia liczbę osób zaszczepionych w 2020 i 2021 roku przeciwko 
grypie we wszystkich sandomierskich punktach szczepień  

 

l.p. Nazwa realizatora 
szczepień przeciwko 
grypie 

Liczba  
osób zaszczepionych  

w 2020 roku 

Liczba  
osób zaszczepionych  

w 2021 roku 

1. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Rodzina” 

206 184 

2. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie 

13 42 

3. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Medyczne  „Rokitek” 

150 192 

4. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap” 

115 78 

5. Przychodnia Medycyny 
Pracy i Medycyny Rodzinnej 
„Medical” 

17 23 

  
Ogółem zaszczepionych:  

 
501 

 
519 
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26. Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci 
 z Gminy Sandomierz na lata 2019 – 2023. 
 

W 2021 roku realizowana była akcja szczepień przeciw meningokokom dla dzieci  

 z Sandomierza, powyżej 12 miesiąca życia, urodzonych w latach 2018-2020. 

 W 2019 roku uchwałą nr XV/181/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 

roku został przyjęty Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci 

 z Gminy Sandomierz na lata 2019 – 2023. Program ten otrzymał pozytywną ocenę  

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 109/2019.  Akcja szczepień przeciwko 

meningokokom dedykowana jest wyłącznie dzieciom mieszkających na terenie Gminy 

Sandomierz i w pełni finansowana przez Gminę Sandomierz. W 2020 roku na szczepienia 

przeciw meningokokom przeznaczono 14.880,00 i zaszczepiono 93 dzieci. Realizatorami 

szczepień są wszystkie ośrodki zdrowia z terenu Sandomierza. 

Tabela przedstawia liczbę dzieci zaszczepionych w 2020 i 2021 roku przeciwko 

meningokokom we wszystkich punktach szczepień  

l.p. Nazwa realizatora szczepień Liczba  
osób zaszczepionych w 

2020 roku 

Liczba  
osób zaszczepionych 

w 2021 roku 

1. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej„Rodzina” 

50 45 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Zdrowie 

- 7 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Medyczne  „Rokitek” 

32 20 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Eskulap” 

11 19 

5. Przychodnia Medycyny Pracy 
 i Medycyny Rodzinnej „Medical” 

- -- 

 Ogółem zaszczepionych: 93 91 
 

 

 

27. Pozostała działalność profilaktyki zdrowotnej 
 

Gmina Sandomierz na podstawie art. 115 ust. 3 oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.  711 z późn. 

zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLII/407/2021 z dnia 27 października 2021r.  

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i umowy nr SSZ.8031.23.2021  

z dnia 23 listopada 2021 roku przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego  

w Sandomierzu dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatu do znieczulenia.  
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Zdjęcie ze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu  

 
 
Transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz uruchomienie 

ogólnodostępnego numeru telefonu dla pacjentów zamieszkujących na terenie 

Sandomierza.  

Wojewoda Świętokrzyski zlecił burmistrzowi Sandomierza decyzjami  

nr PSZ.VIII.966.53.2021 z dnia 13.01.2021, nr PSZ.VIII.966.53.1.2021 z dnia 14.01.2021,  

nr PSZ.VIII.955.53.2.2021 z dnia 12.02.2021, realizacje zadania pn. Transport (dowóz) do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób: 

- niepełnosprawnych,  

-osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  

w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,  

- osób powyżej 70 roku życia, 

oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  

o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego 

koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

Zadanie zlecone przez Wojewodę Świętokrzyskiego wymagało przekazywania  comiesięcznej 

sprawozdawczości w zakresie liczby osób, które skorzystały z usługi transportu do punktu 

szczepień przeciw covid-19 w naszym mieście.  

W Sandomierzu, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zostało utworzone 

stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko covid-19, które przez 

wiele miesięcy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Funkcja ta była realizowana przez  

pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, z wykorzystaniem służbowego telefonu 

(15) 815 41 52 wraz z przekierowaniem na komórkę, kiedy rozmowa odbywała się po 

godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.  Koordynator udzielał informacji  

w sprawie możliwości skorzystania ze zorganizowanego przez burmistrza Sandomierza 

transportu gminnego, zbierał zgłoszenia i potrzeby transportu, przekazywał i ustalał każdy 

transport ze Straż Miejską w Sandomierzu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sandomierzu, 

służbowym autem, zachowując ścisły reżim sanitarny, wykonywali transport do szczepień 
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przeciw covid-19. Wiele pytań skierowanych do koordynatora szczepień dotyczyło prośby 

podania kontaktu telefonicznego lub adresu punkt szczepień.  

 

Promocja szczepień przeciw covid-19 

Wojewoda Świętokrzyski zlecił burmistrzowi Sandomierza decyzją nr 

PSZ.VIII.966.338.2021  

z dnia 14.06.2021 podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub 

organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w 

szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw covid-19. Dlatego Urząd 

Miejski  

w Sandomierzu podjął następujące działania:   

✓ W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Porcie Kultury w Sandomierzu  przy ulicy Portowej 20, 

odbył się piknik rodzinny z poczęstunkiem przygotowanym dla dzieci i dorosłych, 

 z grilem, słodyczami i napojami dla dzieci, podczas którego zorganizowano spotkanie 

mieszkańców Sandomierza z profesorem UJK, kierownikiem Kliniki Hematologii, 

Immunologii i Transplantacji Szpiku ŚCO w Kielcach, Konsultantem wojewódzkim 

hematologii, Kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim  i Nauk 

o Zdrowiu UJK w Kielcach, dr. hab. nauk. med.  Marcinem Pasiarskim. Podczas spotkania 

Pan prof. Pasiarski przybliżył temat zasadności szczepień przeciw covid-19. Odpowiadał 

na wszystkie pytania uczestników spotkania  i rozwiewał wszelkie wątpliwości dotyczące 

szczepień przeciw covid-19. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób, rodziców dzieci 

uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej, mieszkańców Sandomierza oraz 

przedstawicieli sandomierskich NGO, Uniwersytetu III Wieku, Klubu Seniora.  

✓ W dniu 17 września br. na sandomierskim Rynku odbyły się Senioralia. Podczas tego 

wydarzenia przedstawiciele Świętokrzyskiego NFZ w specjalnie przygotowanym stoisku 

zachęcali do szczepienia przeciw covid-19. W Senioraliach - wydarzeniu dedykowanym 

środowisku senioralnemu  obok występów artystycznych przygotowanych przez lokalne 

koła gospodyń wiejskich była również możliwość otrzymania profesjonalnej informacji na 

temat szczepień przeciw covid-19 od pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Kielcach. Przy stoisku wydawane były również ulotki zachęcające do szczepień przeciw 

covid-19. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób.  

✓ Polskiemu Radiu Kielce, Regionalnej Rozgłośni w Kieleckiej „Radio Kielce” S.A., zlecono 

usługę emisji spotów zachęcających do szczepień przeciw covid-19. W spocie Burmistrz 

Sandomierza Pan Marcin Marzec zachęcał swoich mieszkańców do zaszczepienia się 

przeciw covid-19, aby zatrzymać pandemię. Usługa polegała na emisji 30 sekundowego 

spotu, w 28 emisjach w terminie od 23 lipca do 03 sierpnia 2021 roku w różnych godzinach 

wskazując na największa liczbę odbiorców/słuchaczy Polskiego Radia Kielce.   

✓ Radiu Leliwa Sp. z o. o.  zlecono wykonanie profesjonalnego nagrania oraz emisję na 

antenie Radia Leliwa spotu promującego szczepienia  przeciw covid-19. Burmistrz 

Sandomierza Pan Marcin Marzec zachęcał tych mieszkańców, którzy jeszcze się nie 

zaszczepili, aby to uczynili ponieważ w ten sposób chronimy siebie i swoich najbliższych. 

Emisja odbywała się w terminie od 25 sierpnia do 15 września br. podczas informacji  

z regionu.  

✓ Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach wykonał profesjonalne nagranie oraz emisję na 

antenie TVP Kielce spotu reklamowego, zachęcającego do szczepień przeciw covid-19.  

W spocie kręconym wśród pięknych, sandomierskich zabytków przedstawiono sytuację 

związaną z epidemią i możliwości zapobiegania jej. Morał ze spotu płynął, iż tylko 

szczepionka może nas uchronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2. Na 
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koniec spotu zostały podane kontakty do punktów w których jeszcze wykonywane są 

szczepienia przeciw covid-19 w Sandomierzu co z pewnością ułatwiło mieszkańcom 

Sandomierza i okolic w rejestrację do szczepień przeciw covid-19. Emisje spotu miały 

miejsce w bezpłatnym czasie antenowym w ramach kampanii społecznej.  

✓ Firmie Magnum Studio Graficzne Bartosz Cebula z Sandomierza  zlecono usługę druku 

dwóch sztuk plakatów B1 promujących szczepienie przeciw covid-19 oraz oprawienia ich  

w potykacze. Jeden z potykaczy został postawiony przed Urzędem Miejskim  

w Sandomierzu, gdzie uczęszcza bardzo wiele osób (około 150 osób dziennie lub nawet 

więcej w czasie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021),  

a drugi był eksponowany podczas imprez kulturalnych, sportowych, pikników rodzinnych. 

Projekty plakatów zostały pobrane ze strony 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/plakaty-i-ulotki.  

Pandemia covid-19 i konieczność ograniczeń w podejmowaniu akcji profilaktycznych.  

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym wszystkie działania, decyzje, inicjatywy, akcje 

podejmowane były pod ścisłym reżimem sanitarnym związanym z trwającą pandemią covid-

19. Początkowo wydawało się, że wszelkie trudności zdrowotne, psychologiczne, ludzkie, 

pojawiające się w trakcie pandemii będą miały charakter przejściowego kryzysu związanego  

z koniecznością izolacji, ograniczeniem kontaktów społecznych i lęku przed chorobą.  

Wprowadzane przez rząd restrykcje zakładały przede wszystkim ograniczenie kontaktów 

społecznych do niezbędnego minimum, w niektórych przypadkach, aż do zakazu opuszczania 

miejsca zamieszkania. Wiele osób przeżywało wynikające z konieczności izolacji społecznej 

trudności związane np. z poczuciem osamotnienia i bezradności. Covid-19 wymusił również 

konieczność pracy i nauki zdalnej. Mimo zalet tych rozwiązań wpływały one również 

negatywnie na stan psychiczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Ulegały zatarciu granice między 

nauką/pracą a życiem rodzinnym; obecność innych domowników utrudniała bądź 

uniemożliwiała realizację zadań edukacyjnych i zawodowych. Kolejnym stresem związanym  

z pandemią była utrata pracy lub dochodów przez pracowników i firmy, którzy wskutek 

gospodarczych restrykcji zmuszeni byli do ograniczenia lub nawet zawieszenia działalności. 

Następnym dużym problemem w okresie pandemii był lęk przed chorobą swoją i bliskich, lęk 

przed hospitalizacją i śmiercią w wyniku choroby. Nieprzewidywalny przebieg choroby, jakim 

charakteryzuje się COVID-19, potęgował negatywne emocje. Wszystkie powyższe odczucia, 

sytuacje, zdarzenia oraz życie od fali do kolejnej fali wzmożonego ataku pandemii covid-19, 

spowodowały znaczne ograniczenia w realizacji akcji profilaktycznych organizowanych  

w latach sprzed pandemicznych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.  Chociażby 

„Białe niedziele”, „Sobotnie spotkanie ze zdrowiem”, prelekcje w sandomierskim Ratuszu 

dotyczące chorób onkologicznych, diabetologicznych, psychicznych, podsumowanie akcji 

wolontariackich organizowanych przez sandomierskie szkoły itp. 

Udało się natomiast przeprowadzić z ogromnym sukcesem, akcje „Krew za babeczkę” 

oraz „Sandomierscy Krewni  z Wyboru”.  

Akcja „Krew za babeczkę”  organizowana została w Sandomierzu z okazji Dnia Kobiet 

wspólnie przez Urząd Miejski w Sandomierzu i Polski Czerwony Krzyż, dedykowana była 

Paniom leczącym się onkologicznie. Spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.  Wielu 

krwiodawców zadeklarowało udział w tej akcji. Co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszych 

wspólnie podejmowanych działań.   

Do akcji włączyły się również wszystkie sandomierskie przedszkola samorządowe, które 

przygotowały pyszne, słodkie „babeczki” dla dawców krwi. Miała to być jednodniowa akcja, ale 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/plakaty-i-ulotki
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ze względu na bardzo duże zainteresowanie trwała przez 5 dni, od 08 do 12 marca 2021 roku.   

W czasie tej akcji 74 dawców oddało 33 litra i  300 ml krwi. 

„Sandomierscy Krewni z Wyboru”, akcja trwała od 14 do 18 czerwca 2021 roku, w tym 

czasie do oddania krwi zgłosiło 88 osób, z czego po badaniach lekarskich zakwalifikowano 79 

osób.  

W sumie podczas akcji udało się zebrać 35 litrów i 550 ml krwi. Ponieważ akcja cieszyła się 

ogromnym powodzeniem została przedłużona, aż do wyczerpania Voucherów ufundowanych 

przez Partnerów akcji, tj.  

1. Galeria Widnokrąg  

ul. Opatowska 19, Sandomierz 

2. Żegluga Śródlądowa 

Pan Tadeusz Prokop 

3. Studio Treningu SLFit 

4. Kawiarnia Iluzjon  

ul. Rynek 25, Sandomierz 

5. Zespół Dworski Hotel Sarmata  

ul. Zawichojska 2, Sandomierz 

6. Hotel Basztowy 

pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz 

7. Gabinet Fryzjersko-Kosmetyczny 

Pani Zofia Siemieniuch 

ul. Tadeusza Króla 1, Sandomierz 

8. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

ul. Zamkowa 12, Sandomierz  

9. Sandomierskie Centrum Kultury 

      ul. Rynek 20, Sandomierz 

10. MOSiR Sandomierz 

ul. Koseły 3a, Sandomierz  

W sumie do przekazania mieliśmy 104 vouchery, jak poinformowała Pani Wiesława Zych  

z RCKiK w Sandomierzu nagrody cieszyły się ogromnym powodzeniem.  

 
 
28. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021. 

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 24 lutego 2021 roku Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu w roku 2021 nie został zrealizowany w całości, z przyczyn związanych  

z pandemią COVID-19 oraz zarządzonymi restrykcjami.  

GKRPA w Sandomierzu działa w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 237/2016/SO  

z dnia 4 października 2016 roku  Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Burmistrza 

Sandomierza Nr 224/2019/SSZ z dnia 23 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian  

w Zarządzeniu Nr 237/2016/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 października 2016 

roku oraz Zarządzenia Nr 151/2018/SSK z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Siedzibą Komisji jest 

Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego, mieszczący się przy Mariackiej 1 w Sandomierzu, gdzie 

organizowane są posiedzenia GKRPA. Organizację i tryb pracy Komisji określa Regulamin 

Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą 
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Nr XXXVII/382/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 roku. Komisja działa  

w czterech Zespołach: 

• interwencyjno-motywującym, 

• kontroli, 

• ds. profilaktyki, 

• opiniującym. 

Sprawozdanie z działań zrealizowanych przez GKRPA w 2021 roku przybliża uchwała nr 

XLVII/448/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku .  

 

29. Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

 
Roczny program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty 

Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020r. Program 

był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych zgodnie z Uchwałą LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 

września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem lokalnym  

i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego poprzez rozwijanie wzajemnej współpracy i wspieranie tych podmiotów  

w realizacji ważnych celów społecznych z uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/360/2013 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. 

W 2021 roku Burmistrz Sandomierza działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na 

rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

w zakresie: 

1) Kultury fizycznej i sportu 

2) Ochrony zwierząt 

3) Ochrony i promocji zdrowia 

4) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

5) Przeciwdziałania patologiom społecznym 

6) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Obszary zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację określone 

zostały w uchwale budżetowej miasta Sandomierza na 2021 rok. 

Wykaz stowarzyszeń, do których zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe na 

realizację w 2021 roku zadań z pożytku publicznego: 
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LP Nazwa stowarzyszenia Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji 

1.  

Caritas Diecezji Sandomierskiej 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie karate 

3.000,00 zł 

2. Klub Karate „Trójka Sandomierz” Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie karate 

7.000,00 zł 

3. Sandomierski Klub Karate Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie karate 

10.000,00 zł 

4. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Foka Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i młodzieży 

w zakresie pływania 

 

20.000,00 zł 

5. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „PIĄTKA” Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w piłce siatkowej 

90.000,00 zł 

6. Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecka Hufiec 

Sandomierz 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i 

młodzieży z terenu Sandomierza 

 

15.000,00 zł 

7. Spółdzielnia Socjalna Salve 

Regina 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i 

młodzieży z terenu Sandomierza 

 

5.000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

„Wisła Sandomierz” w 

Sandomierzu 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie piłki 

ręcznej 

280.000,00 zł 

9. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła” junior 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie lekkiej 

atletyki 

25.000,00 zł 

10. Sandomierski Klub Sportowy 

„Wisła” w Sandomierzu 

Prowadzeni szkolenia sportowego 

w zakresie piłki nożnej 

400.000,00 zł 

11. MUKS Wisła Junior Sandomierz Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie piłki nożnej 

100.000,00 zł 

12. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Ring Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i młodzieży 

w zakresie boksu 

8.000,00 zł 

13. Ludowy Klub Sportowy 

Sandomierz 

Prowadzenie pracy szkoleniowo – 

treningowej dla młodzieży w 

zakresie sportów siłowych 

10.000,00 zł 

14. Towarzystwo naukowe 

Sandomierskie 

Prowadzenie działalności na rzecz 

popularyzacji nauki wśród 

mieszkańców Sandomierza 

10.000,00 zł 

15. Ludowy Klub Sportowy 

Sandomierz 

Kultywowanie okresu historycznej 

świetności miasta Sandomierza 

20.000,00 zł 

16.  

Ludowy Klub Sportowy 

Sandomierz 

Szkolenie młodzieży w zakresie 

szermierki historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, teatru, 

tańca i muzyki dawnej 

20.000,00 zł 
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17. „Sandomierskie Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego „Nadzieja” 

Rehabilitacja psychospołeczna 

osób dotkniętych chorobą 

psychiczną i ich rodzin 

 

8.000,00 zł 

18. Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Promowanie i wspieranie idei 

honorowego krwiodawstwa 

 

5.000,00 zł 

19. Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Propagowanie wiedzy w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy 

wśród dzieci i młodzieży 

 

5.000,00 zł 

20. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział Powiatowy 

Sandomierz 

Działalność informacyjno-

edukacyjna na rzecz osób chorych 

na cukrzycę 

 

7.000,00 zł 

21.  

Caritas Diecezji Sandomierskiej 

Usługi pielęgnacyjne na rzecz 

osób samotnych, 

niepełnosprawnych i w podeszłym 

wieku 

 

20.000,00 zł 

22. Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Działania na rzecz aktywizacji 

osób starszych, integracja 

międzypokoleniowa 

 

4.000,00 zł 

23. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Uśmiech 

Seniora” 

Działania na rzecz aktywizacji 

osób starszych, integracja 

międzypokoleniowa 

 

2.000,00 zł 

24.  

Świętokrzyski oddział Okręgowy 

polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Prowadzenie przeglądów, obsługi 

oraz szkoleń z zakresu działania 

automatycznych defibrylatorów 

zewnętrznych znajdujących się na 

terenie Gminy Sandomierz 

 

3.000,00 zł 

25. Świętokrzyski oddział Okręgowy 

polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Propagowanie wiedzy w zakresie 

postępowania i zachowania się w 

sytuacjach kryzysowych 

 

3.000,00 zł 

26. Sandomierskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zwierząt 

Opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie gminy 

Sandomierz 

140.000,00 zł 

27.  

Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu i 

narkotyków oraz osób w kryzysie 

 

7.000,00 zł 

28.  

Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu i 

narkotyków oraz osób w kryzysie 

 

13.000,00 zł 

29.  

Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Kielcach 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

w  zakresie przeciwdziałania 

 

8.320,00 zł 
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alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy 

30. Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

w  zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy 

6.680,00 zł 

31. Polski Związek Niewidomych 

Okręg Świętokrzyski Koło w 

Sandomierzu 

Rehabilitacja i integracja 

społeczna osób niewidomych i 

tracących wzrok 

6.000,00 zł 

32.  

Stowarzyszenie „Dobrze, że 

jesteś” 

Prowadzenie programów 

integrujących dorosłe osoby 

niepełnosprawne ze 

społeczeństwem 

6.000,00 zł 

33. Stowarzyszenie „Dobrze, że 

jesteś” 

Prowadzenie programów 

integrujących dzieci i młodzież 

niepełnosprawną z rówieśnikami 

5.000,00 zł 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza, Zarządzeniem Nr 66/2021/PŚZ z dnia 10 marca 2021 

roku, unieważnił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania publicznego:  

- Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową –  

w wyżej wymienionym konkursie nie została złożona żadna oferta przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  

- Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego, Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza – złożone oferty nie uzyskały wymaganych 

minimum 80 punktów oraz otrzymały negatywną opinię Komisji Konkursowej. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Sandomierza ogłosił II Otwarty konkurs ofert na 

realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wyżej wymienione zadania. 

Wykaz stowarzyszeń, do których zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe na 

realizację w 2021 roku zadań z pożytku publicznego w II Otwartym konkursie ofert: 

LP Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji 

1. Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Tarnobrzegu 

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego 

na terenie Sandomierza 

3.500,00 zł 

2. Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło 

Nr 1 w Sandomierzu 

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego 

na terenie Sandomierza 

6.500,00 zł 

3. Klub Tenisa Stołowego 

"SANDOMIERZ" w Sandomierzu 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie tenisa 

stołowego 

7.000,00 zł 
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4.  

Sandomierski Klub „Amazonki” 

Rehabilitacja psychoruchowa i 

integracja społeczna osób 

dotkniętych chorobą 

nowotworową 

8.000,00 zł 

 

Zgodnie z §7 pkt 2f Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 

rok, współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi może przybierać min. formę 

dofinansowania wkładu własnego organizacjom realizującym zadania publiczne na rzecz 

mieszkańców Sandomierza z wykorzystaniem środków unijnych lub programów pomocowych.  

W związku z tym, że niektóre organizacje wykazują aktywność w pozyskiwaniu środków na 

dofinansowanie swoich projektów, poprzez udział w konkursach o dofinansowanie z budżetów 

innych niż budżet gminy, Burmistrz Sandomierza ogłosił Otwarty konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na wsparcie realizacji 

zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje 

w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta 

Sandomierza, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych”, w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

W ramach rozstrzygnięcia konkursu została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym 

Kadet Sandomierz na realizację zadania publicznego pt.: Program powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać”, kwota dofinansowania – 4.000,00 zł. 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Sandomierza udzielił dofinansowania w formule małego 

grantu Fundacji SGT Sandomierska Grupa Terenowa, w wysokości 10.000,00 zł na realizacje 

zadania „Kultywowanie okresu historycznej świetności Sandomierza” – Ruchome Muzeum Fotografii 

starego Sandomierza. 

3 lipca na terenie dziedzińca zamkowego odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych,  

w ramach którego swoją ofertę i działalność przedstawili min przedstawiciele: Sandomierskiego 

Klubu Amazonki, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Tratwa, 

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu, Polskiego Związku Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. T. 

Kościuszki w Sandomierzu, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji oraz Gminne Biuro Spisowe. 
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W dniach 28-29 października 2021 roku oraz w dniu 29 listopada odbyły się spotkania 

Burmistrza Sandomierza z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie 

Sandomierza, tematem których było: 

- podsumowanie współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi w roku 

2021, 

- konsultacje projektu Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2022r., 

- przedstawienie założeń współpracy z NGO w 2022r, 

- przedstawienie planu budżetu na 2022 rok. 

 

 

VI. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza 
 
1. Informacje ogólne 

Niniejszy dokument wynika z przepisów ustawowych określonych w art. 18 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372  

z późn. zm).  

Objaśnienia: 

a) Uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane; 

b) Uchwała w trakcie realizacji – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji  

i zostaną zrealizowane w określonym czasie; 

c) Uchwała stosowana – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji 

zadań Gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, rozliczenia dotacji 

itp.)  
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Sposób realizacji 

1. XXIX/324/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2021-2041. 

 

Wydział Finansowy / Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała  w trakcie realizacji. 

 

Obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,  

• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe 

budżetu, w tym kwoty dochodów i wydatków 

wynikających z limitów wydatków na planowane 

i realizowane przedsięwzięcia, 

• wynik budżetu wraz ze wskazaniem sposobu 

sfinansowania deficytu, 

• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do 

zaciągnięcia. 

2. XXIX/325/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2021 rok. 

. 

 

Wydział Finansowy/Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwalony roczny plan dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, 

jak również roczny plan przychodów i wydatków zakładów 

budżetowych w roku 2021. 

3. XXIX/326/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 z dnia 4 lutego 2011 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu 

dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego 

opiekuna, sprawuje nadzór w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki przez podmioty i instytucje, które uzyskały 

wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub znajdują 

się w wykazie opiekunów dziennych i działają na terenie 

gminy. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie planu 

nadzoru przyjętego przez radę gminy. 

4. XXIX/327/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miasta Sandomierza na 2021 rok. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dot. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza 

na 2021 rok. 

5. XXIX/328/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy 

komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza za 2020 rok. 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dot. przyjęcia sprawozdań z prac komisji stałych 

rady gminy za 2020 rok. 

6. XXIX/329/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza na 2021 rok. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. przyjęcia planów prac komisji stałych rady 

gminy na 2021 rok. 

7. XXX/330/2021 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała określa nowy regulamin świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami 

komunalnymi 

8. XXX/331/2021 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

W projekcie Regulaminu określono m.in. wymagania w 

zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, 

b) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub 

worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, 

c) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

d) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych  

i nieczystości płynnych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

e) inne wymagania wynikające z ustawy i 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

f) obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe, 

g) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych  

z produkcji rolniczej, 

h) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i 

terminy jej przeprowadzania. 

9. XXX/332/2021 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/292/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 15 października 

2020r. w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art 6j. ust. 3e ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach w przypadku wyboru przez radę gminy 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w oparciu o ilość zużytej wody z danej 

nieruchomości rada gminy określa zasady ustalenia ilości 
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nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy.   

 

zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

10. XXXI/333/2021 10 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

przez zmianę siedziby Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała nie została 

zrealizowana. 

11. XXXII/334/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021r. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 

r. 

12. XXXII/335/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 do WPF do zmian w planie budżetowym. 

13. XXXII/336/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania 

pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic 

Mickiewicza i Armii Krajowej w 

Sandomierzu na rondo”. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dotacja celowa ze środków budżetu gminy na realizację przez 

Powiat Sandomierski zadania pn. Przebudowa skrzyżowania 

ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo. 

14. XXXII/337/2021 24 lutego 2021 r. w spawie zwolnienia zakładu 

budżetowego z obowiązku wpłaty do 

budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki 

środków obrotowych. 

 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 

 

Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy o finansach publicznych 

samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych 

ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi 

inaczej. Oznacza to, że ustawa daje kompetencje radom gmin 

do podjęcia uchwały, która zwolni zakład budżetowy z 

obowiązku wpłaty tej nadwyżki do budżetu gminy. 

15. XXXII/338/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości 

gruntowych. 

 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Przekazanie Powiatowi Sandomierskiemu w drodze 

darowizny nieruchmości gruntowych położonych w 

Sandomierzu obręb Poscaleniowy oznaczonych działkami nr: 

1202/2. 759/1, 759/3, 802/6 i 802/8 wchodzących w skład pasa 

drogowego dróg powiatowych – ul. Różana i ul. Wojska 

Polskiego. 

16. XXXII/339/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w 

mieście Sandomierzu. 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Nadanie nazw ulicom – ul. Platanowa i ul. Bukowa. 

17. XXXII/340/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Sandomierz na lata 

2021 – 2027. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, zadaniem gminy jest opracowanie i 

realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Strategia wyznacza cele strategiczne i działania, 

których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się 

do rozwiązania wielu problemów społecznych i 

zminimalizować ich skutki. Projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2027 został poddany 

konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Ponadto projekt uchwały został wysłany do 

sandomierskich placówek, których działalność statutowa 

dotyczy spraw społecznych. Strategia stanowi materiał 

wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i 

projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w 

niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od 

posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej 

współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i 

partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.  

18. XXXII/341/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Sandomierz do realizacji Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - 

edycja 2021 oraz zasad realizacji 

przedmiotowego programu w Gminie 

Sandomierz. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała zrealizowana. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program  

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, do którego realizacji 

przystąpiła w 2021 roku Gmina Sandomierz. Opieka 

wytchnieniowa miała na celu odciążenie członków rodzin lub 

opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich  

w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani 

na co dzień w sprawowanie opieki dysponować mogli czasem, 

który mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na 

załatwienie niezbędnych spraw. Program adresowany był do 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
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osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do 

wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki 

wytchnieniowej. Przyjęcie przez  Radę Miasta Sandomierza 

przedmiotowej uchwały było niezbędne do prawidłowej 

realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

na terenie Gminy Sandomierz. 

19. XXXII/342/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 

realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na 2020 

rok. 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - Uchwała 

zrealizowana. 

 

Uchwała dot. przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok. 

20. XXXII/343/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na rok 

2021. 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - Uchwała 

zrealizowana. 

 

Uchwała dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. Uchwała 

zrealizowana w stopniu na jaki pozwolił reżim sanitarny 

związany z COVID-19. 

21. XXXII/344/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sandomierzu, ul. 

Katedralna 5 za rok 2020. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dotyczyła przyjęcia sprawozdania z działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za 

rok 2020. 

22. XXXII/345/2021 24 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

Rady Miasta Sandomierza do składu 

Zespołu ds. opracowania koncepcji 

przekształcenia przez zmianę siedziby 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała zakładała powołanie Zespołu ds. opracowania 

koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby z ulicy 

Mickiewicza 9 do siedziby przy ulicy Mickiewicza 39 Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w 

Sandomierzu.  

 

23. XXXIII/346/2021 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie 

map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego. 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała przyjmująca Apel do władz państwowych w sprawie 

kształtu map zagrożenia i ryzyka powodziowego na terenie 

prawobrzeżnej części Miast Sandomierza. 

24. XXXIV/347/2021 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

25. XXXIV/348/2021 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 do WPF do zmian w planie budżetowym. 

 

26. XXXIV/349/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sandomierz na rok 2021. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt 

zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 

zadań własnych gmin. Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sandomierza w 2021 roku jest wypełnieniem 

obowiązku nałożonego na radę gminy w związku z art. 11a 

ust. 1 ww. ustawy. Priorytetowym celem działania m. 

Sandomierza jest przede wszystkim zapobieganie 

rozmnażaniu zwierząt poprzez ich sterylizację  

i kastrację. Program określa zasady opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. 

27. XXXIV/350/2021 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest 

dokonać wyboru jednej z określonych w art 6j ust 1 i 2 metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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 oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W związku ze stwierdzeniem 

przez WSA nieważności  uchwały nr XXV/292/2020 z dnia 15 

października 2020 r., koniecznym jest podjęcie przez rade 

nowej uchwały w przedmiotowej sprawie, mającej na celu 

urealnienie stawek opłat. 

28. XXXIV/351/2021 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

W związku ze stwierdzeniem przez WSA nieważności 

uchwały nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 r., 

koniecznym jest podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 

nowej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

29. XXXIV/352/2021 24 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXX/332/2021 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 27stycznia 2021r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/292/2020 z dnia 15 października 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchylana uchwała polegała na doprecyzowaniu zapisów dot. 

sposobu wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zawartych w dotychczasowej uchwale nr 

XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020r. Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z uwagi 

na fakt, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w 

dniu 11.02.2021r. (sygn. akt I SA/Ke 422/20) stwierdził 

nieważność uchwały zmienianej, wobec tego należało 

wycofać z obrotu prawnego przedmiotową uchwałę. 

30. XXXIV/353/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu za 2020r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały było podyktowane zapisami  

ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W świetle art. 

110 ust. 9 ww. ustawy kierownik ośrodka pomocy społecznej 

składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności 

ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej. 

31. XXXIV/354/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie za 2020 r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został przyjęty Uchwałą 

Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 

2016 r. z późniejszymi zmianami i planowany do realizacji w 

latach 2016-2020. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i 

realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2016 –2020 zakładał działania 

profilaktyczne, ochronne jednostek i instytucji  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Nadrzędnym celem Programu było dobro i bezpieczeństwo 

rodziny, w szczególności ochrona osób niesamodzielnych, w 

tym dzieci przed przemocą w rodzinie. Osiągnięcie celu 

możliwe było dzięki interdyscyplinarnym działaniom służb 

i podmiotów realizujących zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w 

rodzinie zaplanowane do realizacji ramach Programu. 

Monitorowanie realizacji programu ww. programu było 

zadaniem realizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny. 

Sprawozdania z realizacji programu podmioty zaangażowane 

składają do dnia 31 stycznia do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny przedkłada 

do Rady Miasta Sandomierza w terminie do 31 marca każdego 

roku sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok 

kalendarzowy w oparciu o sprawozdawczość podmiotów i 

partnerów zaangażowanych w jego realizację. 

32. XXXIV/355/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny za 2020 r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

zrealizowana. 

 

W świetle Uchwały Nr IV/37/2019 Rady Miasta Sandomierz 

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie 

Sandomierz podmioty zaangażowane w realizację programu 

składały w terminie do 31 stycznia do Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji programu. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 

terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Miasta 

sprawozdanie z realizacji programu, sporządzone na 

podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

uczestniczących w realizacji zadań. Zadaniem własnym 

gminy, określonym w art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 
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opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania 

rodziny. Celem głównym programu jest wzmocnienie funkcji 

opiekuńczo–wychowawczej rodzin z terenu gminy 

Sandomierz poprzez tworzenie warunków umożliwiających 

poprawę sytuacji społecznej rodzin przejawiających 

bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych oraz 

ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu. Gminny 

Program Wspierania Rodziny centralizuje i koordynuje 

system wsparcia, na który składają się działania wielu służb i 

instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny. 

33. XXXIV/356/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Sandomierz do realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021 w 

ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program  

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, 

finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, do 

którego realizacji przystąpiła w 2021 roku Gmina Sandomierz. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  miał na 

celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia  

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.  Program 

adresowany był  do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o 

niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. Celem usług asystenta było 

dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej 

w środowisku oraz zwiększenie szansy na prowadzenie 

bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Przyjęcie przez  

Radę Miasta Sandomierza uchwały w zakresie powyższego 

było niezbędne do prawidłowej realizacji programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na terenie 

Gminy Sandomierz. 

34. XXXIV/357/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Uchwały Nr XXII/223/2016 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 

marca 2016r. w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania 

jej statutu. 

 

Świetlica Środowiskowa – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dot. sprawozdania za rok 2020 z działalności 

jednostki. 

 

35. XXXIV/358/2021 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

września 2017r. w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej Gminy 

Sandomierz Placówki Wsparcia 

Dziennego pod nazwą „Przystanek 

Błonie” oraz nadania jej statutu. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego – „Przystanek Błonie” – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dot. sprawozdania za rok 2020 z działalności 

jednostki. 

 

36. XXXV/359/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

37. XXXV/360/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1053T – ulica Koseły w Sandomierzu”. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację 

zadania. 

 

38. XXXV/361/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana.  

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

 

39. XXXV/362/2021 28 kwietnia 2021 r. 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. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

W związku ze wskazaniem przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego, iż uchwała nr XXX/330/2021 z dnia 27 

stycznia 2021 r. została podjęta z naruszeniem prawa, należy 

wprowadzić zmianę zgodną z intencją organu nadzoru. W 

ocenie organu nadzoru, w ramach upoważnienia ustawowego 

nie mieści się ograniczenie terminu zgłaszania przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
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odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

40. XXXV/363/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szóstej aktualizacji i 

przyjęcia do realizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Sandomierza z perspektywą na lata 

2021-2023”. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z 

perspektywą na lata 2021-2023” stanowi jego szóstą 

aktualizację. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do Planu 

nowych inwestycji, realizowanych przez podmioty 

zewnętrzne. 

41. XXXV/364/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Sandomierz na lata 2021-2024. 

Wydział Urbanistyki i Architektury – Uchwała stosowana. 

 

Niniejszy dokument służy określeniu działań gminy w 

zakresie inicjowania, wspierania i koordynowania prac z 

dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Lokalne dziedzictwo kulturowe posiada potencjał wpływający 

na atrakcyjność ekonomiczną miasta poprzez rozwój turystyki 

w oparciu o zabytki. Wykorzystanie zabytków na potrzeby 

społeczne, gospodarcze i edukacyjne. 

42. XXXV/365/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego za okres  

3 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

stosowana. 

 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa, w art. 11 wprowadziła 

zmianę do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, w której dodano art. 7 ust.1e. mówiący, że 

rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o 

której mowa w ust. 1 (tj. deklaracja o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku). Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa – w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. rady 

gminy podejmą uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1e 

ustawy zmienionej w art. 11. W świetle powyższego zasadnym 

było przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Sandomierza. 

43. XXXV/366/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłożenia oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2020r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia ocenę co roku do dnia 30 kwietnia 

odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 

czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. Ocena zasobów wraz  

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na 

rok następny. Zasoby, obejmują w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 

podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i 

rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy. W świetle powyższego 

przedłożenie Radzie Miasta w Sandomierzu oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2020 r. było umotywowane 

powyższym. 

44. XXXV/367/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia pisma 

mieszkańców osiedla przy ulicy 

Mickiewicza w Sandomierzu 

dotyczącego zarzutu bezczynności 

wobec Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców osiedla przy ulicy 

Mickiewicza w Sandomierzu z dnia 12.02.2021 r. 

zatytułowanego jako „Skarga", podnoszącego wobec 

Burmistrza Sandomierza zarzut bezczynności i 

niezaangażowania się w postępowanie o udzielenie 

pozwolenia na budowę pawilonu handlowego z instalacjami 

wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury 

technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę 

istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 

159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 

0004 Sandomierz Poscaleniowy stwierdza się, że nie może być 

ono uznane za skargę w rozumieniu przepisów KPA i 

pozostawia się je bez rozpoznania. 

45. XXXV/368/2021 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku 

właściwości Rady Miasta Sandomierza 

do rozpatrzenia wniosku 

Stowarzyszenia Zmotywowanych 

Przedsiębiorców i przekazania go 

według właściwości. 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Wniosek uznano za skargę na nienależyte wykonywanie zadań 

przez pracowników urzędu odpowiedzialnych merytorycznie 

za załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

Skarga przekazana wg właściwości do rozpoznania przez 

Burmistrza Sandomierza. 

46. XXXVI/369/2021 

 

26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 
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Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

47. XXXVI/370/2021 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie zał. 1 i zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

 

48. XXXVI/371/2021 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Rocznego programu 

współpracy Sandomierza z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 

2020 roku. 

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, 

jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. Przyjęcie przez Radę Miasta 

Sandomierza uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 

realizacji Rocznego programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok wynika również z zapisów § 13 ust. 4 uchwały nr 

XIII/165/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 

października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego 

programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

49. XXXVI/372/2021 26 maja 2021 r. w sprawie desygnowania 

przedstawiciela Gminy Sandomierz w 

Radzie Społecznej Szpitala 

Specjalistycznego Ducha Świętego w 

Sandomierzu. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

W związku z rezygnacją Pana Pawła Niedźwiedzia z funkcji 

Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza, Rada Miasta 

wybrała nowego przedstawiciela Gminy Sandomierz do 

składu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu 

Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

50. XXXVII/373/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała dot. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Sandomierza.   

51. XXXVII/374/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Sandomierz 

za 2020 rok. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

52. XXXVII/375/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Wydział Organizacyjny – Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Sandomierza  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. 

53. XXXVII/376/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r 

54. XXXVII/377/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

 

55. XXXVII/378/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, 

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała stosowana. 

 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe wprowadza zapis art. 39a, dotyczący zwrotu 

rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do 

szkół i przedszkoli. W myśl art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na 

dany rok szkolny rada gminy w drodze uchwały. 

56. XXXVII/379/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości 

gruntowych. 

 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

Przekazanie Powiatowi Sandomierskiemu w drodze 

darowizny nieruchmości gruntowej położonej w Sandomierzu 

obręb Lewobrzeżny,. Oznaczonej działkami nr 1331/1 i 

1331/3 pod budowę ronda. 

57. XXXVII/380/2021 23 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku 

właściwości Rady Miasta Sandomierza 

do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. I 

M.W. i przekazania jej według 

właściwości. 

 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Skarga  na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczeń 

w sprawie legalizacji samowoli budowlanych. Skarga 

przekazana wg właściwości do rozpoznania przez Burmistrza 

Sandomierza. 
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58. XXXIX/381/2021 13 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w 

2021r. 

 

59. 

 

XL/382/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021r. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

 

60. XL/383/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2040. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

 

61. XL/384/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

W sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 7,5 mln zł. 

 

62. XL/385/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Sandomierz porozumienia 

międzygminnego w celu przygotowania 

i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Sandomierza 

na lata 2021-2030. 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 10g ustawy o samorządzie 

gminnym gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą 

funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju 

ponadlokalnego, będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin, 

w zakresie ich terytorium. Mając na uwadze możliwość 

ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach instrumentów 

terytorialnych z perspektywy 2021-2027 oraz w ramach 

porozumień terytorialnych dostrzega się konieczność 

opracowania dokumentu, który zapewni prawidłowe 

prowadzenie polityki rozwoju. Celem ponadlokalnej strategii 

rozwoju jest umożliwienie gminom powiązanym ze sobą 

funkcjonalnie wspólnego planowania działań rozwojowych. 

Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą 

i przestrzenną MOF Sandomierz, umożliwi skuteczną 

realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w 

sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, 

zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w formule współpracy 

partnerskiej. Strategia będzie opracowywana w modelu 

partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym 

i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących 

przepisów oraz zostanie przedłożona radom gmin do 

uchwalenia. Niezbędne będzie zachowanie spójności z 

dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i 

krajowym. Koszty opracowania i realizacji Strategii poniosą 

budżety samorządów, których opracowywany dokument 

dotyczy. 

63. XL/386/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny 

prawa użytkowania wieczystego gruntu 

oraz prawa własności budynku 

użytkowego. 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Nabycie w drodze darowizny nieruchmości zabudowanej 

położonej w Sandomierzu przy ul. Baczyńskiego 2, 

oznaczonej działką nr 1572/82 z przeznaczeniem na 

utworzenie i prowadzenie „Domu Pobytu Dziennego 

Seniora”.  

 

64. XL/387/2021 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 

marca 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Sandomierz 

oraz warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Konieczność podjęcia uchwały jest związana ze zmianami w 

bazie przystankowej Gminy Miejskiej Sandomierz. 

Wyznaczono dodatkowe przystanki autobusowe: Sandomierz 

/ul. Mściowska/ 01; Sandomierz /ul. Mściowska/ 04. 

65. XL/388/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

od Gminy Dwikozy części zadania 

publicznego w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumienia. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym, dotyczące komunikacji 

miejskiej wykonywanej w granicach administracyjnych 

miasta i gminy zakładają możliwość wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego 

porozumienia w tym zakresie pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Dwikozy złożył 

propozycje w sprawie organizacji komunikacji miejskiej na 

terenie Gminy Dwikozy. Wydłużenie istniejących linii 

komunikacyjnej stanowiłby dojazd dla turystów do Rezerwatu 
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Przyrody Gór Pieprzowych z tarasem widokowym na 

panoramę Królewskiego Miasta Sandomierza. 

66. XL/389/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

gminnych przez wyłączenie z 

użytkowania jako dróg publicznych. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia 

drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie  

i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady 

Miasta w Sandomierzu. Kategorii drogi gminnej pozbawiono: 

Mały Rynek oraz Podwale Dolne.  

67. XL/390/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu 

drogi gminnej na terenie Gminy 

Sandomierz (ul. Krukowska). 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Do kategorii dróg gminnych zaliczona został ul. Krukowska. 

68. XL/391/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu 

drogi gminnej na terenie Gminy 

Sandomierz (ul. Brzoskwiniowa). 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Do kategorii dróg gminnych zaliczona został ul. 

Brzoskwiniowa. 

69. XL/392/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 

„Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Sandomierz”. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – Uchwała stosowana. 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

przypisła radom gmin obowiązek aby na podstawie projektów 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągow- 

kanalizacyjne przygotowały projekt regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków oraz aby przekazały je do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym 

przesiębiorstwa wodociagowo- kanalizacyjne. 

70. XL/393/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu nadawania 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady 

gminy należy nadawanie tytułu Honorowego Obywatela. 

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sandomierza jest wyrazem 

najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta 

Sandomierza. W tym celu rada podjęła nowy regulamin w tym 

zakresie. 

71. XL/394/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Sandomierz porozumienia 

międzygminnego w celu przygotowania 

i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Dolina 

Wisły na lata 2021-2030. 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 10g ustawy o samorządzie 

gminnym gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą 

funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju 

ponadlokalnego, będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin,  

w zakresie ich terytorium. Gmina Sandomierz, jako Strona 

Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina 

Wisły na lata 2021-2030, mając na uwadze możliwość 

ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach instrumentów 

terytorialnych z perspektywy 2021-2030 oraz w ramach 

porozumień terytorialnych dostrzega konieczność 

opracowania dokumentu, który zapewni prawidłowe 

prowadzenie polityki rozwoju. Celem ponadlokalnej strategii 

rozwoju jest umożliwienie gminom powiązanym ze sobą 

funkcjonalnie wspólnego planowania działań rozwojowych. 

Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą 

i przestrzenną OSI – Dolina Wisły, umożliwi skuteczną 

realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w 

sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, 

zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w formule współpracy 

partnerskiej. Strategia będzie opracowywana w modelu 

partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym 

i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących 

przepisów oraz zostanie przedłożona radom gmin do 

uchwalenia. Niezbędne będzie zachowanie spójności z 

dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i 

krajowym. Koszty przygotowania Strategii poniosą budżety 

samorządów, których opracowywany dokument dotyczy. 

72. XLI/395/2021 

 

29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021r. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w 

2021 r. 

 

 

73. XLI/396/2021 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2040. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 
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74. XLI/397/2021 29 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego i objęcia udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym w 

Przedsiębiorstwie Gospaodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Sandomierzu Sp. z o. o. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Wydział Finansowy/ Referat Planowania i 

Kontroli Budżetu -Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała dot. przekazania środków finansowych 

umożliwiających rozpoczęcie działań związanych z realizacją 

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy 

Stara Prochownia i ulicy Rolniczej w Sandomierzu”. 

 

75. XLI/398/2021 29 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Gminy 

Sandomierz. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała stosowana. 

 

Uchwała stosowana podczas opracowywania projektu budżetu 

na dany rok budżetowy - uchwała określająca szczegółowość 

projektu budżetu gminy, terminy obowiązujące w toku prac 

nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dot. 

uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży 

organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały 

budżetowej. 

 

76. XLI/399/2021 29 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu spłaty oraz 

rozkładania na raty należności 

pienięźnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Sandomierz lub jej jednostkom 

organizacyjnym, określenia warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organu lub osoby uprawnionej do 

udzielenia tych ulg. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała stosowana. 

 

Uchwała uprawniająca do stosowania ulg w spłacie należności 

cywilnoprawnych. 

77. XLI/400/2021 29 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej 

Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w 

Sandomierzu. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w 

Sandomierzu złożył wnioski z prośbą o dofinansowanie prac 

konserwatorskich sześciu nagrobków znajdujących się na 

Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Zabytkowe obiekty 

wymagają przeprowadzenia konserwacji. 

78. XLI/401/2021 29 września 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody położonego na terenie Miasta 

Sandomierza. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała obejmuje jedno drzewo gatunku dąb szypułkowy 

(Quercus robur) znajdujące się w obrębie Starego Miasta w 

Sandomierzu, na środku dziedzińca utworzonego na tyłach 

kościoła Św. Ducha w Sandomierzu na działce stanowiącej 

własność Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

79. XLI/402/2021 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sandomierz. 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała 

stosowana. 

 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz. 

80. XLI/403/2021 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Sandomierz porozumienia 

międzygminnego w celu przygotowania 

i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Miejskiego. 

Obszaru Funkcjonalnego  Sandomierz 

na lata 2021- 2030. 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała stosowana. 

 

W uchwale Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

25 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w 

celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego 

Sandomierz na lata 2021-2030 §3 otrzymał brzmienie: "1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Porozumienie 

po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego". 

81. XLI/404/2021 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa 

L. i M. W. na „bezczynność Burmistrza 

w sprawie wydanych zaświadczeń 

mających kluczowe znaczenie w 

sprawie legalizacji samowoli 

budowlanych”. 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Skarga na nienależyte i przewlekłe wykonywanie zadań przez 

Burmistrza Sandomierza w przedmiocie wniosków o wydanie 

zaświadczeń w sprawie samowoli budowlanych. 

82. XLII/405/2021 27 października 2021 

r. 

uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 

25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchylenie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

na kwotę 7,5 mln zł. 

 

83. XLII/406/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 5 

mln zł. 

 

84. XLII/407/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 
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Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

 

85. XLII/408/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2040. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

86. XLII/409/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację  zadania 

pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w 

ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego". 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizacje 

zadania. 

 

87. XLII/410/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z art. 13b ust.2 ustawy o drogach publicznych Strefę 

Płatnego Parkowania ustala się na obszarach 

charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc 

postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, 

w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów 

samochodowych. 

88. XLII/411/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy 

nieruchomości gruntowej. 

 

Wydział Gospaodarki Nieruchomościami – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

Nabycie nieruchmości gruntowych położonych w 

Sandomierzu obręb Lewobrzeżny, oznaczonej działkami nr: 

584/3, 584/6, 1422/1, 1422/2 pod drogę gminną ul. Podgórze. 

89. XLII/412/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Strategii Rozwoju Miasta 

Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 

2019-2020. 

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała zrealizowana. 

 

Według zapisów dokumentu Strategii Rozwoju Miasta 

Sandomierza na lata 2015-2025, sprawozdanie z postępów 

realizacji zadań uwzględnionych w strategii przygotowywane 

są na podstawie sprawozdań cząstkowych z informacji 

otrzymanych od Naczelników Wydziałów, Kierowników 

Referatów oraz Partnerów. Sprawozdanie z realizacji Strategii 

Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 za lata 2019 

2020 przedstawia stan realizacji zadań zawartych  

w poszczególnych celach strategicznych. 

 

90. XLII/413/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr 

IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie 

wskazania centralnego zamawiającego 

do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowań o udzielenia zamówienia 

publicznego na potrzeby jednostek 

obsługiwanych. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała zrealizowana. 

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych kompetencję 

do wyznaczenia zamawiającego do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych uzyskał 

organ wykonawczy gminy, który wydaje w tym przedmiocie 

zarządzenie. W związku z powyższym należy uchylić 

dotychczasowa uchwałę  w tej materii. 

91. XLII/414/2021 27 października 2021 

r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Sandomierza. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowna. 

 

Uchwała dot. nowego Statutu Miasta Sandomierza.  

92. XLII/415/2021 27 października 2021 

r. 

zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 

sierpnia 2021 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Sandomierz 

oraz warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów.    

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego organ 

nadzorujący stwierdził, iż uchwała jest aktem prawa 

miejscowego, a tym samym powinna podlegać publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

93. XLIII/416/2021 10 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

Województwu Świętokrzyskiemu. 

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Wyrażono wolę przekazania Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu, dzięki czemu możliwe było dalsze 

procedowanie przekazania tej instytucji nowym 

współorganizatorom Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Województwu Świętokrzyskiemu. 

94. XLIII/417/2021 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w 

2021 r. 

 

95. XLIII/418/2021 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 

programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok. 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Obowiązek uchwalenia corocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, wynika z ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 z późń. 

zm.). Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 cyt. ustawy, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala 

roczny program współpracy po konsultacjach  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. W wyniku konsultacji 

przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia nr 

235/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 20 

października 2021 roku, do Urzędu Miejskiego w 

Sandomierzu nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani informacje 

od organizacji pozarządowych dotyczące projektu Programu. 

96. XLIV/419/2021 

 

1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok; 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów, wydatków i przychodów w 

budżecie gminy w 2021r. 

 

 

 

97. XLIV/420/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek  

podatku od nieruchomości; 

 

Wydział Finansowy/ Referat Opłat, Podatków i 

Windykacji – Uchwała stosowana. 

 

Uchwała określająca wysokość stawek podatku od 

nieruchomości stosowanych przy wymiarze podatku 

należnego od 01.01.2022 r. 

98. XLIV/421/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2040. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Dostosowanie Zał. 1 i Zał. Nr 2 do WPF do zmian w planie 

budżetowym. 

 

 

99. XLIV/422/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie udziału Gminy Sandomierz 

jako współorganizatora Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu. 

 

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – Uchwała 

zrealizowana. 

 

Uchwała została zrealizowana, Rada Miasta wyraziła zgodę na 

zamiany w obszarze organizacji Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu i pozostawienie dwóch z czterech 

organizatorów. Dnia 20 grudnia odbyło się podpisanie 

umowy, w której organizatorami pozostali Ministrowi Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo 

Świętokrzyskie. 

100. XLIV/423/2021 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na 

Cmentarzu Komunalnym w 

Sandomierzu. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – Uchwała zrealizowana. 

 

Ustalenie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu 

terytorialnego leży w kompetencji Rady Miasta. Stanowi o 

tym art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej. Uchwała dot. 

opłaty za udostepnienie niszy urnowej w kolumbarium. 

101. XLIV/424/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i 

Mieszkaniowej – Uchwała zrealizowana. 

 

Zgodnie z art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, po wcześniejszym zaopiniowaniu 

przez PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie. 

102. XLIV/425/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 

2020/2021”. 

 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała zrealizowana. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo Oświatowe „Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny”. 

103. XLIV/426/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Sandomierz porozumienia 

z Powiatem Sandomierskim i innymi 

Gminami w celu opracowania Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Dolina 

Wisły na lata 2021-2030. 

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych – Uchwała stosowana. 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 

+, zgodnie z Uchwałą nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie jej 

przyjęcia, został wskazany Obszar Strategicznej Interwencji 

(OSI) Dolina Wisły, obejmujący gminy położone w dolinie 

Wisły oraz jej dopływów: Czarnej, Koprzywianki i Opatówki. 

Gminy te, sąsiadujące ze sobą, powiązane funkcjonalnie 

zawarły porozumienie. Porozumieniem międzygminnym z 

dnia 16 września określającym zasady współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej 

Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 zostały objęte 

gminy: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, 

Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, 
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Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, 

Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice. Z uwagi na 

fakt, że w Porozumieniu międzygminnym uczestniczą 

wszystkie gminy z Powiatu Sandomierskiego, zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym, udział powiatu 

sandomierskiego w opracowaniu Strategii winien być 

zapewniony zgodnie z art. 10g ust. 2 pkt 1 ustawy  

o samorządzie gminnym. Niniejsza uchwała, do której 

załącznikiem jest porozumienie, określa ramy współpracy 

Gmin wchodzących w skład OSI Dolina Wisły, w tym Gminy 

Sandomierz i Powiatu Sandomierskiego. 

104. XLIV/427/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

Rady Miasta Sandomierza do składu 

Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty w otwartych konkursach ofert na 

dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych Gminy Sandomierz w 2022 

r. przez organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 

z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.). 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

W § 16 ust. 3 Uchwały Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok czytamy, że: "Członka komisji konkursowej 

będącego przedstawicielem Rady Miasta wyznacza Rada 

Miasta Sandomierza". Mając powyższe na uwadze podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

105. XLIV/428/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku 

właściwości Rady Miasta Sandomierza 

do rozpatrzenia skargi Pana Z. P. ⃰ i 

przekazania jej według właściwości. 

 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Skarga na Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i 

Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

106. XLIV/429/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi Pani Z. W.⃰ 

 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Skarga na działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  

z o. o. w Sandomierzu. 

107. XLIV/430/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

i wysokości diet radnych Miasta 

Sandomierza oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 17 września 2021 roku o 

zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

ustaw należało dokonać zmian zasad wypłacania diet Radnych 

Miasta Sandomierza. 

108. XLIV/431/2021 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia dla 

Burmistrza Sandomierza. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 17 września 2021 roku o 

zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

ustaw należało dokonać zmian zasad wynagradzania 

Burmistrza Miasta Sandomierza. 

109. XLV/432/2021 22. grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (2021r.). 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała zrealizowana. 

 

Przepis art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach stanowi, że rada gminy może 

postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy 

środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

110. XLV/433/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na 

2021 rok. 

 

Wydział Finansowy / Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała zrealizowana. 

 

Zmiana w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w 

2021 r. 

 

111. XLV/434/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (2022r.).   

 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała stosowana. 

 

Przepis art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach stanowi, że rada gminy może 

postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy 

środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

112. XLV/435/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2022-2044. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała w trakcie realizacji. 

Obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,  

b) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe 

budżetu, w tym kwoty dochodów i wydatków 

wynikających z limitów wydatków na planowane 

i realizowane przedsięwzięcia, 
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c) wynik budżetu wraz ze wskazaniem sposobu 

sfinansowania deficytu, 

d) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do 

zaciągnięcia;  

113. XLV/436/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2022 rok. 

 

Wydział Finansowy/ Referat Planowania i Kontroli 

Budżetu – Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwalony roczny plan dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, 

jak również roczny plan przychodów i wydatków zakładów 

budżetowych w roku 2022 

 

114. XLV/437/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku 

właściwości Rady Miasta Sandomierza 

do rozpatrzenia skargi Pana R. L. i 

przekazania jej według właściwości. 

 

Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony Danych – 

Uchwała zrealizowana. 

 

Skarga na Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

115. XLV/438/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miasta Sandomierza na 2022 rok. 

 

Wydział Organizacyjny – Uchwała stosowana. 

 

Uchwała dot. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza 

na 2022 rok. 

Podsumowanie: 

W 2021 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła 115 uchwał. 

Struktura stopnia realizacji uchwał przedstawia się następująco: 

a) zrealizowane – 77; 

b) w trakcie realizacji – 6; 

c) stosowane – 32; 

Ponadto radni w 2021 roku złożyli łącznie 52 interpelacje oraz 2 zapytania.  

Porównanie lat 2020 - 2021 

  
 

2. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 
 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza działa na podstawie i w granicach prawa 

określonych w drodze Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 

października 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz 

nadania jej statutu. Statutowa liczba członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza liczy 

20 osób przy czym zgodnie z § 26 ust. 6 statutu rada może zwiększyć swoją liczbę w trakcie 

trwania kadencji o 3 mandaty.  

Ze względu na trwającą pandemię spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID – 19 oraz 

na podstawie Zarządzenia Nr 223/2020/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 listopada 
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2020 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 

16 czerwca 2021 roku czasowo zawieszono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta  

i wyznaczono termin do dnia 15 października 2021 roku. 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza II kadencji na lata 2021 – 2023 odbyły się  

w dniu 13 października 2021 roku, w których dokonano wyboru 19 członków rady. W okręgu 

wyborczym Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 do wyborów zgłosił się tylko jeden kandydat.  

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza odbyło się 15 listopada 

2021  roku w sandomierskim Ratuszu, na którym Pan Marcin Marzec Burmistrz Miasta 

Sandomierza oraz Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

odebrali do młodych radnych ślubowania. Na sesji tej dokonano również wyboru prezydium 

rady.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku odbyły się 2 plenarne sesje Młodzieżowej Rady 

Miasta Sandomierza na których podjęto łącznie 7 uchwał. Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu 

młodzieżowej rady wszystkie te uchwały zostały przekazane do Przewodniczącego Rady 

Miasta Sandomierza.  

Do najważniejszych podjętych uchwał ww. okresie należy zaliczyć wybór przewodniczącego 

młodzieżowej rady oraz wiceprzewodniczących, przedstawiciela rady do Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz powołanie komisji stałych. 

Na podstawie § 14 ust. 1 statutu Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza powołała 3 komisje 

stałe, są to: Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowa oraz Komisja Rozwoju, Aktywizacji 

Młodzieży i Współpracy Zewnętrznej.  

Na zakończenie warto zaznaczyć, że działalność Młodzieżowej Rady Miasta 

Sandomierza określona jest w § 4 statutu, w którym czytamy, że celem działania jest: 

a) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta; 

b) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności Młodzieży; 

c) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym; 

d) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,  obywatelskich i patriotycznych; 

e) promocja kultury, szczególnie  tworzonej  przez  młodzież i do niej adresowanej; 

f) współpraca i integracja twórczych  środowisk  młodzieżowych; 

g) wspieranie działalności  wolontariatu i charytatywnej młodzieży; 

h) obrona praw i godności ucznia; 

i) aktywizowanie samorządów uczniowskich. 

 

VII. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego  wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

określone w ustawach: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych, o zmianie imienia i nazwiska oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie 

cywilnym, konwencjach międzynarodowych,  a także w przepisach o archiwach państwowych  

i przepisach o statystyce. 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności: 

1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,  

2. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych 

3. Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń:  

• uznaniu ojcostwa 

• nadaniu i zmianie imienia dziecka, 

• oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko, jakie nosi lub 

nosiłoby ich wspólne dziecko, 
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4. Przygotowanie dokumentów przedślubnych:  

• przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  

i wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego 

• wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

związku małżeńskiego (art. 41 k.r.io.) 

5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

6. Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed 

zawarciem związku małżeńskiego 

7. Wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie 

mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za 

granicą 

8. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym 

9. Uznawanie skuteczności orzeczeń sądów zagranicznych (art. 1145-1146 k.p.c.) 

10. Dokonywanie zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków 

sądów, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych 

11. Wykonywanie obowiązków statystycznych 

12. Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego 

13. Uzupełnianie, odtwarzanie i ustalanie treści aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 

14. Wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 4 k.r.io 

15. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk 

16. Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego  

17. Migracja aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów państwowych 

– Baza Usług Stanu Cywilnego 

18. Realizacja zleceń w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL 

19. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych oraz 

wielojęzycznych 

20. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych dotyczących 

wskazanej osoby 

21. Występowanie o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia oraz 

zameldowanie dziecka 

22. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL dla noworodków po sporządzeniu 

nowego aktu urodzenia. 

23. Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu 

zmiany w aktach stanu cywilnego 

24. Usuwanie rozbieżności w Rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego 

 

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu sporządzono 202 akty małżeństwa, 

to o 35 aktów małżeństwa więcej niż w roku 2020. 

Sporządzone akty małżeństwa w latach 2018 - 2021 

Rok 

 

 2018 2019 2020 2021 

Ogółem  233 210 167 202 

 Małżeństwa zawarte przed 

kierownikiem USC 

92 85 76 90 
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      W 

tym: 

Małżeństwa wyznaniowe 125 110 74 95 

Małżeństwa zawarte  za granicą i 

wpisane do polskiego rejestru stanu 

cywilnego 

16 15 17 17 

 

 

W roku 2021 dołączono do aktów małżeństw 74 wzmianki dodatkowe o rozwodzie na 

podstawie prawomocnych orzeczeń sądu 

 

W okresie ostatnich 3 lat zanotowano wzrost liczby sporządzonych aktów urodzenia. W 2021 

roku sporządzono ogółem 609 aktów urodzenia. W stosunku do roku poprzedniego o 49 

więcej, a do roku 2019 o 75. 

Sporządzone akty  urodzenia w latach 2018 - 2021 

Rok  

 

2018 2019 2020 2021 

233
210

167

202

sporządzone akty małżeństwa w latach 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

65
60

74

ROZWODY

wpisane wyroki rozwodowe w latach 2019 - 2021 

2019 2020 2021
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ogółem  578 534 560 609 

 

        W tym: 

Akty dzieci urodzonych w Sandomierzu 528 486 519 547 

Zagraniczne akty urodzenia wpisane do 

polskiego Rejestru Stanu Cywilnego 

20 48 41 62 

 

 

 

Zarejestrowano 869 aktów zgonu, to jest o 42 akty  zgonu więcej względem roku 2020. 

Sporządzone akty zgonu w latach 2018 - 2021 

Rok  2018 2019 2020 2021 

ogółem  817 738 827 869 

   W 

tym 

 

 

Zarejestrowane na terenie miasta  810 730 819 860 

Zagraniczne akty zgonów wpisane do 

polskiego Rejestru Stanu Cywilnego 

7 8 8 9 

 

 

578

534

560

609

URODZENIA

sporządzone akty urodzenia w latach 2018-2021 

2018 2019 2020 2021

817

738

827

869

zarejestrowane zgony w latach 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021
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Ponadto w 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu  

➢ Przeniesiono 4292 akty stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów 

państwowych – Bazy Usług Stanu Cywilnego 

➢ Wydano z rejestru stanu cywilnego  6376 odpisów zupełnych, skróconych lub 

wielojęzycznych aktów stanu cywilnego 

➢ Wydano 80  zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

związku małżeńskiego  

➢ Wydano 3 zaświadczenia,  stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może 

zawrzeć małżeństwo. 

➢ Wydano 16 zaświadczeń o stanie cywilnym 

➢ Wydano 3  zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

➢ Wydano 26 decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk. 

➢ Przyjęto 105 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka 

➢ Przyjęto 165 oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

➢ Przyjęto 13 oświadczeń  osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska, które dana 

osoba nosiła przed zawarciem małżeństwa 

➢ Przyjęto 4 oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie 

urodzenie złożone w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia 

➢ dokonano 226 czynności uzupełnienia, sprostowania lub unieważnienia aktu stanu 

cywilnego. 

➢ Zamieszczono przy aktach stanu cywilnego w formie przypisków 2729 Informacji  

o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacji 

wpływających na stan cywilny tej osoby 

 

 
VIII.  Oświata i edukacja 

 

1) Słowo wstępu  

Gmina Sandomierz realizuje zadania oświatowe określone w:  

a) ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559);  

b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 

z późn. zm.); 

c) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2021.1762); 

d) ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  

(t.j. Dz.U.2021.1930 z późn. zm.); 

e) ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2021.1915 

z późn. zm.); 

f) rozporządzeniach resortowych, w szczególności rozporządzeniach Ministra 

Edukacji i Nauki. 

 

 W 2021 roku Gmina Sandomierz była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych: 

a) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8; 

b) Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9; 

c) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28; 
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d) Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza 

Króla 3; 

e) Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5; 

f) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, ul. Okrzei 6; 

g) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu,  

ul. Mickiewicza 9; 

h) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30; 

i) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,  

ul. Mickiewicza 39; 

 

W 2021  roku  na  terenie  Miasta  Sandomierza  funkcjonowało  również 6 placówek 

o charakterze niepublicznym, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę: 

a) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”; 

b) Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń”; 

c) Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”; 

d) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”; 

e) Przedszkolne Specjalne „Caritas”; 

f) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej. 

 

W 2021 roku Gmina Sandomierz dotowała Niepubliczny Żłobek „Mali Odkrywcy” oraz 

Niepubliczny Żłobek przy Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu. Dotacje 

przekazywane były zgodnie z Uchwałą nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz Uchwałą Nr X/136/2019 

Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

 

2)  Finanse 

Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanych subwencji i dotacji oraz wysokość 

wydatków jakie Gmina Sandomierz poniosła na utrzymanie placówek oświatowych w 2019, 

2020 i 2021 roku.  

 

Tabela Nr 1. Koszty utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli oraz wysokość 

subwencji oświatowej w 2019, 2020 i 2021 rok. 

Lp.  2019 2020 2021 

1. Wydatki szkoły 

(realizowane przez CUW) 

22 047 698,0

0 

21 591 829,00 23 147 412,09 

2. w tym wynagrodzenia nauczyciele 15 625 

915,79 

15 680 209,71 16 650 864,89 

3. w tym wynagrodzenie obsługa 2 971 643,42 2 902 079,29 3 180 761,84 
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4. Razem wynagrodzenia szkoły 18 597 

559,21 

18 582 289,00 19 831 626,73 

5. Subwencja + dotacje na szkoły 15 836 

446,00 

15 635 580,00 15 801 124,00 

6. Różnica (środki z budżetu gminy do 

szkół) 

6 211 252,00 5 956 249,00 7 346 288,09 

7. Wydatki przedszkola   (realizowane 

przez CUW) 

8 778 417,00  8 779 057,00 9 783 108,90 

8. w tym wynagrodzenia nauczyciele 4 396 465,13 4 645 059,82 5 049 281,16 

9. w tym wynagrodzenia obsługa 2 805 111,17 2 830 100,18 3 088 954,91 

10. Razem wynagrodzenia przedszkola 7 201 576,30 7 475 160,00 8 138 236,07 

11. Dotacja na wychowanie przedszkolne 754 814,00 819 145,00 806 108,00 

12. 
Różnica (środki z budżetu 

gminy do przedszkoli) 
8 023 603,00 7 959 912,00 8 977 000,90 

13. 
Wydatki szkoły i przedszkola 

(realizowane przez CUW) 
30 826 

115,00 

30 370 886,00 32 930 520,99 

14. 
Subwencja oraz dotacje na 

przedszkola                     i szkoły 

 szkoły 

16 591 260,0

0 

16 454 725,00 16 607 232,00 

15. 
Różnica ( środki z budżetu gminy do 

szkół  i przedszkoli) 
14 234 

855,00 

13 916 161,00 16 323 288,99 

16. Wydatki gminy na oświatę 37 313 

328,00 

33 871 133,00 36 758 673,97 

17. 
Wpływy do Gminy na oświatę 

(subwencja, dotację, dochody, środki 

unijne) 

20 293 

983,00 

17 519 347,00 19 315 227,78 

18. 
RÓŻNICA ( środki z budżetu 

gminy do oświaty) 
17 019 

345,00 

16 051 786,00 17 443 446,19 
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Wydatki Gminy Sandomierz na oświatę a wysokość subwencji i dotacji. 

 
 

 

Wydatki ponoszone przez Gminę na oświatę 

(wydatki ogółem – subwencje) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zł17 670 628,00 zł17 855 629,00 
zł19 549 725,00 zł20 293 983,00 

zł17 519 347,00 
zł19 315 227,78 

zł28 734 399,00 
zł30 075 825,00 

zł35 993 437,00 
zł37 313 328,00 

zł33 571 133,00 

zł36 758 673,97 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Subwencja + dotacje Wydatki Gminy na oświatę

zł11 063 771,00 
zł12 190 196,00 

zł16 443 712,00 
zł17 019 345,00 

zł16 051 786,00 

zł17 443 446,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą – dotacje dla placówek niepublicznych. 

 

3)  Przedszkola Samorządowe 

 

1. Ogólne informacje dot. budynków 

Tabela Nr 1 - stan organizacyjny przedszkoli publicznych. 

L.p. Placówka/adres 

Powierzchnia 

użytkowa w m2  

i kubatura w m3 

Liczba sal 

dydaktycznych 

 

Statutowa 

liczba 

miejsc 

1. 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 1,  

ul. Okrzei 8 

917,76 m2 

3774,10 m3 
5 113 

2. 

Oddział Przedszkola 

Samorządowego Nr 1, 

ul. Parkowa 4 

145,20 m2 

798,40 m3 
2 40 

3. 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 3, 

ul. Słowackiego 9 

793,7m2 

2381,1m3 
5 125 

4. 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 5, 

ul. Portowa 28 

1472,39 m2 

7123,26m3 
5 120 

5. 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 6, 

ul. Por T. Króla 3 

1496,56 m ² 

4489,68 m³ 
6 125 

6. 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 7, 

ul. Armii Krajowej 5 

912,76 m2 

3774,13m3 
6 128 

RAZEM 29 651 

 

Powyższa tabela przedstawia najważniejsze dane dotyczące nieruchomości: adres, 

powierzchnię użytkową budynków, a także liczbę sal dydaktycznych. 
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S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E  I  G I M N A Z J A P R Z E D S Z K O L A  I  I N N E  F O R M Y  
W Y C H O W A N I A  P R Z E D S Z K O L N E G O

R A Z E M  ( S Z K O Ł Y  I  P R Z E D S Z K O L A )

2017 2018 2019 2020 2021
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2. Liczba dzieci w przedszkolach 

 

Na podstawie Raportu Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2021 

roku liczba dzieci w publicznych przedszkolach w podziale na wiek przedstawiała się 

następująco: 

 

Tabela Nr 2 – Liczba dzieci w przedszkolach z podziałem na wiek dziecka. 

Roczniki 

dziecka  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Razem w tym 

niepełnospra-

wni 

Niepełnospra-

wni w „0” 

Przedszkole  

Nr 1 
0 24 26 29 34 0 0 113 0 0 

Oddział 

Przedszkola  

Nr 1 

0 7 12 8 13 0 0 40 0 0 

Przedszkole  

Nr 3 
0 21 32 37 30 0 0 120 0 0 

Przedszkole   

Nr 5 
0 24 33 30 30 0 0 117 0 0 

Przedszkole  

Nr 6 
0 18 26 26 30 2 0 102 11 5 

Przedszkole   

Nr 7 
5 31 26 33 31 1 0 127 0 0 

Razem 

publiczne  
5 125 155 163 168 3 0 619 11 5 

Liczba dzieci w przedszkolach wg. raportu SIO – stan na 30.09.2021 rok 

 

3. Liczba nauczycieli w przedszkolach 

W sandomierskich przedszkolach w roku sprawozdawczym uczyło 65 nauczycieli. 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (wyróżnia się 4 stopnie awansu 

zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany). Pod tym względem 

sytuacja w przedszkolach w ujęciu liczbowym przedstawiała się następująco: 

 

Tabela Nr 3 - nauczyciele przedszkola wg stopnia awansu zawodowego. 

Lp. Placówka 
Bez 

stopnia 

Dyplomowan

y 

Mianowan

y 

Kontraktow

y 

Stażyst

a 
Razem 

 

1. 

Przedszkole Nr 

1 wraz 

z Oddziałem 

Przedszkola 

Samorządowe

go Nr 1 

 

0 

 

12 

 

0 

 

2 

 

1 

 

15 

2. Przedszkole Nr 3 0 10 0 1 1 12 

3. Przedszkole Nr 5 0 7 2 1 0 10 

4. Przedszkole Nr 6 0 12 1 3 0 16 

5. Przedszkole Nr 7 0 9 1 2 0 12 

 RAZEM 0 50 4 9 2 65 
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Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowana większość nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach posiadała najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, co stanowi 76,92% wszystkich nauczycieli. 

4. Dożywianie dzieci 

 W sandomierskich przedszkolach prowadzone jest całodzienne wyżywienie, którego 

koszt w 2021 roku wyniósł 6,00 zł. Kwota, którą płacą rodzice obejmuje jedynie  

tzw. „wsad do kotła”, pozostałą część kosztów pokrywa gmina. 

Tabela Nr 4 - wyżywienie dzieci w przedszkolu. 

Nazwa placówki  

Liczba dzieci korzystających z posiłku  

Śniadanie 
II śniadanie, 

podwieczorek 
obiad Pełnopłatnych Refundowanych  

Przedszkole Nr 1 113 113 113 110 3 

Oddział Przedszkola nr 1 40 40 40 39 1 

Przedszkole Nr 3 120 120 120 117 3 

Przedszkole Nr 5 117 117 117 117 0 

Przedszkole Nr 6 102 102 102 102 0 

Przedszkole Nr 7 127 127 127 117 10 

RAZEM 619 619 619 602 17 

 

5. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Na terenie Gminy Sandomierz w 2021 roku funkcjonowały dwa publiczne żłobki, które 

prowadzone są przez lokalny samorząd, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie gminnej jednostki samorządowej. 

Placówki znajdują się w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 przy ul. Portowej 28 (25 

miejsc opieki) oraz w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 3 

(39 miejsc opieki). 

Żłobek zapewnia warunki bytowe dzieciom zbliżone do warunków domowych, 

gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci. 

Gmina Sandomierz  w  2021 roku  otrzymała  na  funkcjonowanie  Żłobka przy 

Przedszkolu Samorządowym Nr 5 dofinansowanie w wysokości 19 200,00 złotych w ramach 

resortowego programu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch +” 2021, 

natomiast w ramach realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

– 21 600,00 zł. Dla Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, w ramach resortowego 

programu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch +” 2021 pozyskano 41 120,00 złotych.  

Ponadto Gmina Sandomierz zgodnie z Uchwałą LI/695/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przekazała dotację 

dla Oddziału Żłobkowego przy  Przedszkolu „Różowy Słoń” w  Sandomierzu – 18 300,00 zł 

oraz  Żłobka „Mali Odkrywcy” w Sandomierzu – 23 100,00 zł. 
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4) Szkoły podstawowe 

 

1. Ogólne informacje dot. budynków 

Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych.  

 

Tabela Nr 5 - dane dot. powierzchni i kubatury szkół podstawowych.  

 

 

 

Lp. 

 

Placówka/adres 

 

Powierzchnia użytkowa  

w m2 i kubatura w m3 

 

Liczba sal 

dydaktycznych 

1. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1, 

ul. Okrzei 6 

 

3516m2; 14051,5m3 22 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, 

ul. Mickiewicza 9 
2295 m2; 5590 m3 15 

 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3, 

Budynek A Budynek 

B, 

ul. Flisaków 30 

1830 m²/8419,10 m3 

2062,74 m2/10047,5 m3 

 

8 

9 

 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4, 

Budynek A - ul. Mickiewicza 

39 

Budynek B - ul. Leona Cieśli 2 

4028 m²/12084 m3 

5725m2 /30538m3 

20 

25 

 

2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

 

Tabela nr 6 przedstawia ilość dzieci w poszczególnych placówkach z podziałem na roczniki 

oraz liczbę klas w szkołach. 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 z podziałem na oddziały i szkoły – stan na dzień 

30 września 2021 roku 

Lp. 

 

 

Placówka 

 

Liczba klas w 

tym 

integracyjne 

 

Liczba klas 

integracyjn

ych  

Liczba 

ucznió

w 

 

średnia klasy 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 1 

24 7 435 18,13 60 40 55 53 51 22 77 77 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 

11 0 215 19,55 23 35 22 19 40 15 37 24 

3. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 3 

15 0 280 18,67 35 33 34 56 24 17 55 26 

4. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 4 

31 0 654 21,09 70 68 83 92 70 40 109 122 

 RAZEM 81 7 1584 19,55 188 176 194 220 185 94 278 249 
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Do sandomierskich szkół podstawowych uczęszczało 1584 dzieci w 81 oddziałach. 

Ponadto Gmina Sandomierz w ramach dotacji podmiotowej przekazywała środki dla 

Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej  im.  Św. Królowej Jadwigi, w której naukę 

pobierało 35 uczniów w 4 oddziałach. 

 

3. Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych 

 

W czterech sandomierskich szkołach podstawowych pracowało 202 nauczycieli. Najwyższy 

stopień nauczyciela dyplomowanego posiadało 169 nauczycieli, mianowanego -  16, 

kontraktowych –  16 oraz  1 stażysta. Każda placówka posiadała swojego pedagoga oraz 

psychologa. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mieli zapewnioną 

odpowiednią opiekę w postaci nauczyciela wspomagającego.   

 

Tabela  nr 7 - nauczyciele  szkół  podstawowych  wg  stopnia  awansu  zawodowego  

(w osobach). 

Lp. Placówka Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 

1 46 5 6 0 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 

2 25 2 4 0 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 

3 31 4 1 1 

4. 
Szkoła Podstawowa Nr 

4 67 5 5 0 

 Razem 169 16 16 1 

 

4. Statystyka dot. terenów sportowych, pomieszczeń, wyposażenia, zakupów  

oraz bibliotek szkolnych 

Sandomierskie placówki oświatowe posiadają własne tereny sportowe oraz dostęp  

do sal gimnastycznych, przy czym Szkoła Podstawowa Nr 2 użytkuje te obiekty wspólnie  

z II Liceum Ogólnokształcącym. 

We wszystkich placówkach funkcjonują biblioteki szkolne, które zajmują w sumie 11 sal  

o łącznej powierzchni ok. 410 metrów kwadratowych 

Łączna ilość sal lekcyjnych wynosi 99, w tym 8 komputerowych, w których znajduje się 

114 stanowisk komputerowych.  

 

Tabela Nr 8 - tereny sportowe szkół podstawowych. 

L.p. Placówka Bieżnia 

Boisko wielofunkcyjne: piłka 

nożna, siatkówka, piłka 

ręczna, koszykówka 

Skocznia 

Siłowania 

zewnętrzn

a przy 

boisku 

1. Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

- Kompleks boisk typu Orlik, 

- w tym 1 boisko ze sztuczną 

trawą  

oraz 1 boisko ze sztuczną 

nawierzchnią 

- - 
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2. Szkoła 

Podstawowa Nr 2 

- 1 wielofunkcyjne  - - 

3. Szkoła 

Podstawowa Nr 3 

1 1 wielofunkcyjne  1 1 

4. Szkoła 

Podstawowa Nr 4 

2 3 w tym 2 wielofunkcyjne 

oraz  

1  uzupełniające  

- 1 

Razem 3 7 1 2 

 

Tabela Nr 9 - pomieszczenia w szkołach (wybrane elementy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dożywianie dzieci i młodzieży 

 

W prowadzonych przez miasto szkołach funkcjonują stołówki, w których koszty 

obiadów ustalane są w drodze zarządzenia przez dyrektorów szkół w porozumieniu  

z organem prowadzącym. W 2021 roku koszt jednego obiadu wahał się w przedziale  

od 3,50 zł do 3,80 zł. Z wydawanych posiłków obiadów w szkołach skorzystało 828 uczniów, 

w tym z pełnopłatnych obiadów 797, a z refundowanych 31 uczniów. 

 

Tabela nr 10 – dożywianie w szkołach.  

L.p. Nazwa szkoły Ilość obiadów Pełna odpłatność Refundowane 

1. Szkoła Podstawowa nr 1   261 258 3 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 107 95 12 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 127 125 2 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 333 319 14 

Razem 828 797 31 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Placówka 

 

S
a

le
 l
e
k
c
y
jn

e
 

W
 t
y
m

 

k
o
m

p
u
te

ro
w

e
 

L
ic

z
b

a
 s

ta
n
o

w
is

k
 

k
o

m
p

u
te

ro
w

y
c
h
  

B
ib

lio
te

k
a
 

Ś
w

ie
tl
ic

e
 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 22 2 30 1 1 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 15 1 12 1 1 

 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Budynek A 

Budynek B   

 

8 

9 

 

1 

1 

 

12 

20 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Budynek A - ul. Mickiewicza 39 

Budynek B - ul. Cieśli 2 

 

20 

25 

 

1 

2 

 

14 

26 

 

1 

1 

 

1 

1 

Razem wszystkie placówki 99 8 114 6 5 
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6. Udział szkół w programach unijnych i rządowych 

 

Gmina Sandomierz otrzymała  w 2021 roku wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu 

państwa na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci 

i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek 

wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 

3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek 

interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek 

szkolnych i pedagogicznych”) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-

2025 dla następujących jednostek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Sandomierzu w kwocie: 12 000,00 zł; Szkoła   Podstawowa Nr 3 im. Armii 

Krajowej w Sandomierzu w kwocie: 12 000,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Sandomierzu w kwocie: 12 000,00 zł. Gmina Sandomierz zapewniła 20 % 

kosztów realizacji zadania w kwocie 9 000,00 zł. 

W ramach programu - Laboratoria Przyszłości wszystkie szkoły podstawowe, których 

organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz otrzymały wsparcie finansowe na zakup 

wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci 

i młodzieży w kwocie 481 300,00 zł. Projekt realizowany będzie w 2022 roku. 

W 2021 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu 

uczestniczyła w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. 

Program finansowany był  w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego. 

Szkoła otrzymała 35 000,00 zł dotacji,  środki własne Gminy Sandomierz wyniosły 8 750,00 

zł.  

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” szkoły 

otrzymały wsparcie finansowe w 2021 roku na realizację wyjazdów do muzeów, miejsc 

pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Szkoła 

Podstawowa  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu otrzymała 15 000,00 zł, a Szkoła 

Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu 4 056,00 zł. Dotację celową wykorzystała 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie 13 245,76 zł.   

Szkoły otrzymały wsparcie w kwocie 63 992,00 zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

Szkoły Podstawowe Nr 1 i 3 wzięły udział w programach finansowanych ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki: „SKS” Szkolny Klub Sportowy. SKS ma na celu stworzenie 

przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego 

w danej szkole. 

 Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 1 uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Sportu – 

„Animator Sportu”. Celem jest stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości 

uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych; 

Instytut Sportu, który był operatorem tego projektu w współfinansował wynagrodzenie 

animatora w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie.  
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5) Dotacje oraz programy pomocy materialnej udzielane uczniom 

 

1. Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych Gmina Sandomierz otrzymała w 2021 roku dotację celową na dofinansowanie 

wydatków związanych z realizacją zadania jakim jest zapewnienie wychowania 

przedszkolnego. Wysokość otrzymanej dotacji na wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat  

w publicznych i niepublicznych przedszkolach wyniosła 806 108,00 zł 

 

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na darmowy podręcznik w 2021 roku 

 

Z kolei na podstawie art. 54 ww. ustawy Gmina Sandomierz otrzymała w 2021 roku 

dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 234 959,48zł, 

z czego wykorzystano 228 216,85 zł 

 

3. Wyprawka szkolna 2021 

 

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” udzielono pomocy finansowej na 

zakup podręczników uczniom ze szkół ponadpodstawowych. Na ten cel otrzymano dotację 

celową ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 980,00 zł (wykorzystano 

21 567,84 zł). 

Celem tego programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Program „Wyprawka 

szkolna” skierowany był do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów szkół przysposabiających do 

pracy. 

 
6) Świetlica Środowiskowa i Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” 

Świetlica Środowiskowa, działa w dwóch punktach przy ul. Słowackiego 15 oraz przy                                                  

ul. Portowa 24 

ROK 

 

2019 2020 2021 

Liczba 

wychowanków, 

którzy skorzystali 

 z oferty placówki 

 

208 

 

130 

 

59 

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”  ul. Błonie 55 

ROK 

 

2019 2020 2021 

Liczba 

wychowanków, 

którzy skorzystali 

 z oferty placówki 

 

31 

 

24 

 

24 
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Porównując liczbę wychowanków z przełomu lat 2019 - 2021 można zaobserwować znaczny 

spadek, który został wywołany pandemią Covid – 19. Wpływ na to miały liczne obostrzenia  

i ograniczania pobytu liczby osób w placówkach oraz całkowity brak dodatkowych zapisów 

na okres ferii zimowych i wakacji. 

 

• Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. 

Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem kulturalno 

- oświatowym, jest oddalony od wszelkich form życia kulturalnego i instytucji, w których jest 

możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych. 

Placówka „Przystanek Błonie” stworzyła możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do 

tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt  

i wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy mają zapewnioną 

opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie  

i twórczo czasu wolnego. 

Statystyka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. 

➢ Liczba zawartych kontraktów z rodzicem na uczestnictwo dziecka w zajęciach                 

w placówce- 24 

Przez cały rok: 

➢ Udzielana była pomoc dzieciom w nauce, nauka samodzielnego odrabiania prac 

domowych, praca nad brakami edukacyjnymi, 

➢ Zajęcia rozwijające i wzmacniające zainteresowania np.; plastyczne, sportowe, 

komputerowe, artystyczne. 

➢ Podtrzymywanie tradycji międzypokoleniowej poprzez spotkania dla seniorów  

i innych grup mieszkańców, działania na rzecz integracji społeczeństwa: organizacja 

pikników, wspólne świętowanie oraz inne autorskie inicjatywy. 

➢ Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, logopeda, psychoterapeuta ) 

        Psycholog- 38 godzin 

                    logopeda- 66 godzin 

                    Terapia pedagogiczna- 108 godziny 

                    Artterapia- 49 godzin 

Zajęcia socjoterapeutyczne pt. „Humory i humorki- świat naszych emocji”.   

Zajęcia zostały    przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu  z jedną klasą 

trzecią. Z powodu pandemii  Covid- 19 kontynuacja programu została przełożona na 

późniejszy termin. Program jest przeznaczony dla dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. 

Głównym założeniem programu jest dostarczenie wiedzy na temat emocji przyjemnych i 

nieprzyjemnych, lepsze rozumienie siebie, uświadomienie, że uczucia wpływają na nasze 

postępowanie oraz  zachowanie. Przygotowane  zajęcia mają również  pomóc w nawiązaniu 

głębszych relacji z rówieśnikami. Do realizacji założonych celów zajęć wykorzystane były 

następujące metody i techniki: praca w kręgu, rundka, „burza mózgów”, mini wykład, 

swobodna ekspresja plastyczna, zabawy ruchowe. Program współtworzony i realizowany 

przez terapeutkę z placówki i wychowawcę ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego 

15. 

 

Zajęcia terapeutyczne „Być artystą iść naprzód bez lęku”.   

Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych. Przeprowadzone 

zabawy oraz ćwiczenia miały pomóc dzieciom wyrazić emocje i ich potrzeby poprzez rysunek, 

muzykę, ruch. W ramach programu odbyło się 6 spotkań. 
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Autoewaluacja placówki. 

Udział w projekcie (szkoleniu)  „Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek 

opiekuńczo- wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych”.  Przedsięwzięcie zostało 

zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA na zlecenie 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem projektu było 

przygotowanie i przeprowadzenie badania, dotyczącego efektywności pracy i diagnozy jakości 

oferowanej pomocy przez placówki wsparcia dziennego, w tym świetlice socjoterapeutyczne. 

Po zakończeniu ewaluacji, placówka otrzymała raport stworzony przez Niepubliczny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA dotyczący działalności jednostki. 

 

• Świetlica Środowiskowa 

Świetlica Środowiskowa – jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz, działa w dwóch 

punktach: 

- ul. Słowackiego 15 

- ul. Portowa 24 

zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej opiekę, pomoc w nauce, 

zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo –

wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, 

sportowe, artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz z 

opiekunami spędzają czas na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów 

zabaw. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna 

prawnego, na druku dostępnym w świetlicy. 

Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. W okresie przerw  

w nauce szkolnej tj. w wakacje i ferie w godz. od 9.00 do 15.00. 

W świetlicy w ramach kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe  

i narodowe. Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne 

instytucje lokalne, integrują się ze społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się  

w grupie rówieśniczej i nie tylko. 

Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID- 19, niektóre zaplanowane działania nie 

mogły zostać zrealizowane, część z nich została przeprowadzona po modyfikacji  

i dostosowaniu ich do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

STATYSTYKI: 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z zajęć na świetlicy skorzystało 59 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 31 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 28 dzieci 

PROGRAMY: 

Program terapeutyczny „Napełnij swój plecak radością” w Świetlicy Środowiskowej przy  

ul. Słowackiego. Program skierowany był dla uczniów z klas IV- VII, obejmował 6 spotkań.  

3 pierwsze spotkania miały charakter integracyjny, natomiast 3 pozostałe rozwijały  

w uczestnikach umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe. 

Uczestnicy programu pozyskali wiedzę o nawiązywaniu i utrzymaniu właściwej relacji. 

Program terapeutyczno-rozwojowy „Poznaj siebie i innych” w Świetlicy Środowiskowej przy ul. 

Portowej. Program pomógł dzieciom na tak wczesnym etapie życia zmienić stosunek do 

siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, nauczył jak korzystnie je zaprezentować, 

wzmocnił wiarę we własne możliwości, stworzył klimat, w którym samoakceptacja, poczucie 

własnej wartości tworzą się, rozwijają i wzmacniają. 
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Wszystkie placówki: 

Wszystkie placówki pracują według Rocznego Planu Pracy sporządzonego na każdy rok 

kalendarzowy. 

Realizacja inicjatyw profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, promowanie 

zdrowego trybu życia. 

 

➢ Udział w konkursie profilaktycznym pod hasłem „Ruch – kluczem do zdrowia”, 

którego organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu przy udziale Sandomierskiego Centrum 

Kultury. 

➢ Udział w IX Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, którego organizatorem była 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski  

w Sandomierzu przy udziale Sandomierskiego Centrum Kultury. Przygotowanie 

przedstawienia pt. „Nierozerwalna nić”– świetlica przy ul. Słowackiego oraz „Toksyczna 

pułapka”- świetlica przy ul. Portowej. 

➢ Wyjścia z dziećmi na basen „Błękitna Fala” w Sandomierzu. 

➢ Udział w III edycji konkursu profilaktycznego pod hasłem „Badaj się – chroń siebie  

i najbliższych”, który był organizowany przez Sandomierski Klub „Amazonki". 

➢ Udział w VII edycji konkursu pt. „Słowa zamiast bomb” organizowanego  przez  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, hasło przewodnie konkursu  „Moc przyjaznych 

gestów”. 

➢ Warsztaty z Carvingu. Prowadząca na co dzień zajmuje się sztuką Carvingu -rzeźbieniem 

w owocach i warzywach, bierze udział w mistrzostwach Polski. Podczas warsztatów, dzieci 

oprócz rzeźbienia w owocach i warzywach dowiedziały się o bezcennych wartościach tych 

produktów. Spotkanie było zachętą do zdrowego żywienia.  

➢ Piknik  profilaktyczny pt. „ Zakończenie wakacji”.   

Dnia 31.08.2021r. w świetlicy przy ulicy Portowej odbył się Piknik Profilaktyczny 

 pt.: „Zakończenie Wakacji”. Podczas pikniku dorośli mieli możliwość uczestniczenia  

w spotkaniu z prof. UJK dr hab. n. med. Marcinem Pasiarskim, który przedstawił ważne 

informacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19. Przedstawiciele Polskiego Czerwonego 

Krzyża oddział w Sandomierzu przeprowadzili warsztaty edukacyjno- informacyjne 

pt. „Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach  

kryzysowych oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”. Przedstawiono ważne 

wskazówki jak zachowywać się przed, w trakcie i po powodzi. 

Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i zaproszonych gości, poprzez aktywne 

uczestnictwo w spotkaniu i zabawach oraz profilaktyka prozdrowotna  

i edukacja. Zarówno dzieci jak i rodzice mogli rywalizować ze sobą podczas różnych gier 

ruchowych. Po intensywnym wysiłku fizycznym  na wszystkich czekał poczęstunek. 

➢ Piknik  pt. „ Ruch kluczem do  zdrowia”   

Wychowankowie i wychowawcy wzięli udział w pikniku podsumowującym dwa konkursy 

profilaktyczne:   konkurs plastyczny pt. „Ruch kluczem do zdrowia” oraz 

spektakl profilaktyczny organizowany przez Urząd Miejski w Sandomierzu i Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu na Bulwarze 

Piłsudskiego. Wychowawcy świetlicy przy ulicy Portowej,  przygotowali animacje dla 

uczestników pikniku. 

➢ Udział w VIII „ Marszu Pier(w)si ”organizowanym przez Sandomierski Klub „Amazonki”.  

W dniu 8 października świetlica  brała udział w Marszu Pier(w)si na  Starym Mieście, który 

w tym roku zbiegł się w czasie z wyjątkowym jubileuszem  



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

110 
 

20-lecia Sandomierskiego Klubu „Amazonki”. Po marszu uczestnicy udali się do Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu, gdzie na Sali Rycerskiej odbyło się ogłoszenie wyników 

konkursu plastycznego zorganizowanego po raz trzeci „ Badaj się- chroń 

siebie i najbliższych”, w którym nasza podopieczna zajęła trzecie miejsce.  Wydarzenie 

uświetnił program artystyczny zespołu “Etiuda” oraz duet Paulina Świątek i Tomasz Figiel. 

➢ W Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, przypadający na 29 września, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Sandomierzu oraz Świetlica Środowiskowa przy  

ul. Słowackiego zorganizowały grę miejską, której scenariusz oparty był na legendach 

sandomierskich. 

To atrakcyjna zachęta dla dzieci i dorosłych do czytania. Podopieczni świetlicy oraz seniorzy, 

uczestniczący w warsztatach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oddział  

w Sandomierzu, mieli za zadanie odnaleźć ukryty na terenie miasta skarb. Żeby do niego 

dotrzeć zawodnicy musieli rozwikłać zagadki i wysłuchać legend sandomierskich, które 

przeczytali im znani sandomierzanie. 

      W okresach, kiedy działalność placówek ze względu na zwiększającą się liczbę 

zachorowań na Covid- 19 była czasowo zawieszona-  pracownicy udzielali pomocy w nauce 

zdalnie oraz łączyli się z wychowankami zdalnie grupowo i indywidualnie, by udzielić wsparcia 

emocjonalnego. Ponadto pracownicy zaangażowani byli w szycie fartuchów ochronnych dla 

sandomierskiego szpitala. 

Doświadczenie pokazało- jak ważna jest współpraca z innymi podmiotami działającymi na 

rzecz pomocy rodzinom. Placówki na co dzień współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu, z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu,  

z przedstawicielami policji oraz sądu, z sandomierskimi szkołami, z Polskim Stowarzyszeniem 

Diabetyków oddział w Sandomierzu, z Sandomierskim Klubem Amazonki, z sandomierskimi 

szkołami. 

 

❖ Świetlica Środowiskowa wzięła udział w procesie rekrutacyjnym do Ogólnopolskiego 

Programu Grantowego „Wakacyjna AktywAkcja” przygotowanego przez Fundację 

Polskiego Funduszu Rozwoju. 

❖ Świetlica Środowiskowa aplikowała do konkursu organizowanego przez Europejską  

Sieć Zapobiegania Przestępczości o tematyce: „Zastraszanie i przemoc wśród 

nieletnich  

( zarówno online, jak i offline)”. W Polsce konkurs koordynowało Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Projekt spełnił wszystkie warunki określone w konkursie 

zajmując trzecie miejsce.  

 

IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
1. Stan gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz w 2021 r. 

 

1). Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

W roku 2021 system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonujący na terenie Gminy 

Sandomierz uległ zasadniczej zmianie. Na podstawie uchwały nr XXV/290/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z dniem 1 stycznia 2021 r, nieruchomości 
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niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Od tego dnia odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych nie były 

odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Sandomierz. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostali zobowiązani do podpisania indywidualnej 

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dowolnie wybranym 

przedsiębiorstwem, które posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Burmistrza Sandomierza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz. 

  Od 1 stycznia 2021 r. właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych 

budynkiem wielorodzinnym miała obowiązywać nowa metoda ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według nowego rozwiązania opłata miała być 

liczona jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz przyjętej stawki opłaty 

(miała wynosić 7,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości). Jednakże  

w związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach nieważności 

uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nowa metoda została uchylona.  

W związku z tym w roku 2021 wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nadal 

obowiązywała metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzależniająca wysokość opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku  

i czystości w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z późn. zm.), od 1 maja 2021 r. każdy właściciel 

nieruchomości był zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza. 

 W sytuacji, w której właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostuje 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i zgłosił ten fakt  

w 2021 roku za pośrednictwem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jest zwolniony w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. W takim przypadku wysokość opłaty pomniejsza się o 2,00 zł, czyli wynosi 23,00 

zł (podstawowa wysokość stawki od 1.05.2021 r. to 25,00 zł od osoby zamieszkałej). 

 

2). Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Sandomierz 

 

 W 2021 r. z terenu Gminy Sandomierz odebrano i zebrano 9 035,1287 Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

•  8 479,4960 Mg odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,  

•  312,7450 Mg odpadów zebranych w PSZOK, 

• 242,8877 Mg odpadów zebranych przez upoważnione podmioty. 

 

Ogólną ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sandomierz w 2021 r. 

wg rodzajów odpadów przedstawiono w poniższej tabeli, w której dla porównania ujęto również 

odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości, przekazane przez mieszkańców do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpady przekazane do podmiotów 

zbierających odpady komunalne w roku 2020. 

 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Sandomierz w latach 

2020-2021 r. z podziałem na wybrane rodzaje odpadów 
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L.p. 

Kod 

odpadu Nazwa odpadu 

Razem ilość odpadów [Mg] 

w 2020 r. w 2021 r. 

zmiana 

% 

1. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 0 313,1000  

2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 90,1 164,2300 + 82,2 % 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0 48,3970  

4. 15 01 04 Opakowania z metali 17,0 31,6781 + 86,3 % 

5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0 33,4000  

6. 15 01 07 Opakowania ze szkła 0 27,6900  

7. 16 01 03 Zużyte opony 10,1 9,1850 - 9 % 

8. 16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 13 0,7 0,0900 - 780 % 

9. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0 0,0200  

10. 17 01 02 Gruz ceglany 0 6,5000  

11. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 389,3 271,5720  - 30,2 % 

12. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 6,7 3,7051 - 44,7 % 

13. 17 04 02 Aluminium 7,3 5,4581 - 25,2 % 

14. 17 04 05 Żelazo i stal 290,9 191,0950 - 34,3 % 

15. 17 06 05* Mieszaniny metali 3,7 1,3000 - 64,9 % 

16. 20 01 01 Papier i tektura 326,6 246,4700 - 24,5 % 

17 20 01 02  Szkło 349,7 327,7200 - 6,3 % 

18. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0 1,1450  

19. 20 01 34 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 3,7 0,5420 - 670 % 

20. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 10,2 8,6430 - 15,3 % 

21. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 11,0 6,9510 - 36,8 % 

22. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 297,2 294,9820 - 0,8 % 

23. 20 01 40 Metale 12,8 11,3504 - 11,3% 

24. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1229,815 1338,5600 + 8,8 % 

25. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 168,7 160,2200 - 5 % 

26. 20 03 01  

Niesegregowane zmieszane odpady 

komunalne 5 221,0 5 159,9700 - 1,2 % 

27. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 294,8 218,9950 - 25,7 % 

28. 20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 243,4 152,1600 - 37,5 % 
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  Razem wszystkie odpady komunalne: 8 984,7150 9 035,1287  + 0,6% 

 

Z przedstawionego porównania wynika, że w 2021 roku zwiększyła się nieznacznie ilość 

wytworzonych odpadów komunalnych o 0,6% stosunku do roku 2020 r. Znacząco wzrosła ilość 

odpadów opakowaniowych (opakowania z papieru i tektury o 82,2% oraz opakowania z metali  

o 86,3%). Zwiększyła się również masa odpadów ulegających biodegradacji o 8,8%. Na 

większą masę wytworzonych odpadów miał wpływ nowy odebrany (zebrany) rodzaj odpadu – 

07 02 13 odpady tworzyw sztucznych (313,1000 Mg).  

 

Udział procentowy poszczególnych grup odpadów w ogólnej ilości odebranych 

odpadów 

L.p. Grupa odpadów 2020 

Udział w ogólnej 

ilości odebranych 

odpadów 

2021 r. 

Udział w 

ogólnej 

ilości 

odebranych 

odpadów 

1. 

papier, tworzywa 

sztuczne, szkło, metale 1 093,4 12,1 % 1 185,9175 13,1 % 

2. 

odpady ulegające 

biodegradacji 1 229,815 13,7 % 1 338,5600 14,8 % 

3. 

niesegregowane 

odpady zmieszane 5 221,0 58,1 % 5 159,9700 57,1 % 

4. odpady budowlane 697,9 7,8 % 479,6302 5,3 % 

5. pozostałe odpady 742,6 8,3 % 871,0510 9,7 % 

  Razem: 8 984,7150 100 % 9 035,1287 100 % 

 

Struktura poszczególnych grup odpadów w 2021 r. 

 
 

Ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK w roku 2021 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

Razem ilość 

odpadów w 

2021 r. (Mg) 

13%

15%

57%

5%
10%

papier, tworzywa, szkło, metale
biodegradowalne
niesegregowane zmieszane
budowlane
pozostałe
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1. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 0,0800 

2. 15 01 04 Opakowania z metali 0,0600 

3. 16 01 03 Zużyte opony 9,1850 

4. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 

0,0900 

5. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,0200 

6. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

132,1120 

7. 17 04 05 Żelazo i stal 0,3400 

8. 20 01 01 Papier i tektura 7,0600 

9. 20 01 02 Szkło 3,6200 

10. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0060 

11. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

0,5420 

12. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

8,6430 

13. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 

35 

6,9500 

14. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,8020 

15. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 78,2800 

16. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 52,5350 

17. 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

11,4200 

  RAZEM: 312,7450 

 

3). Mieszkańcy Sandomierza objęci system gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z danymi wynikającymi z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy miejskiej Sandomierz systemem 

objętych było 18 113 mieszkańców.  

Analizując zmiany liczby mieszkańców wynikających z deklaracji na przestrzeni ostatnich lat 

należy wskazać niekorzystną tendencję zmniejszania się liczby mieszkańców. W okresie od 

grudnia 2013 roku do grudnia 2021 roku liczba mieszkańców wskazywanych w deklaracjach 

zmniejszyła się o 1 970 osób.  

 

Liczba mieszkańców gminy Sandomierz wynikająca z deklaracji dla lat 2013, 2020-2021 

według stanu na 31 grudzień każdego roku. 

Wyszczególnienie 2013 2020 2021 

Liczba mieszkańców zameldowanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu  25 036 22 877 22 444 

Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji GOK 20 083 18 463 18 113 

Różnica 
liczba 4 953 4 414 4 331 

procent 19,8% 19,3 % 19,3% 
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Z danych wynikają następujące wnioski: 

• Z roku na rok ubywa mieszkańców w Sandomierzu. Zameldowanych osób miedzy 

2013 a 2021 rokiem ubyło 2 592 a mieszkańców z deklaracji 1 970. Jest to zjawisko 

stałe i powszechne dla miast powiatowych w całej Polsce, na które lokalne władze nie 

mają wpływu. Wynika to zarówno z niżu demograficznego jak również emigracji 

mieszkańców do dużych ośrodków miejskich (praca lub studia) lub wyjazd za granicę. 

Na zmniejszenie liczby mieszkańców w 2021 r. miała również wpływ epidemia COVID-

19.  

• Nadal utrzymuje się duża różnica pomiędzy liczbą mieszkańców oficjalnie 

zameldowanych, a liczbą mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynosiła ona ponad 19 %. 

Niewątpliwie znajduje się tu pewna liczba osób celowo niepodanych w deklaracjach, 

aby uniknąć opłat. 

 

Zaniżenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, które wskazywane są w deklaracjach 

niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji finansowych dla mieszkańców: 

• mieszkańcy, którzy nie są wykazani w deklaracjach, a zamieszkują nieruchomość 

wytwarzają odpady, których koszt odbioru i zagospodarowania obciąża budżet miasta, 

• zwiększone koszty dla budżetu miasta muszą zostać pokryte przez mieszkańców, 

którzy wywiązują się ze swoich obowiązków,  

• pokrycie tak powstałej luki pomiędzy dochodami a kosztami musi zostać pokryte 

poprzez wzrost opłat dla mieszkańców. 

Porównanie liczby mieszkańców zostało zaprezentowane na poniższym wykresie. 

 

Porównanie liczby mieszkańców według różnych źródeł danych 

 

 
 

2. Zieleń miejska 

Powierzchnia zieleni miejskiej urządzonej na terenie Gminy Sandomierz w 2021 r. nie uległa 

zmianie w stosunku do 2020 r. i obejmowała: 

1) Parki spacerowe – 3 szt. pow. 14,10 ha 

2) Zieleńce – 6 szt., pow. 9 ha 

3) Zieleń uliczna – pow. 3 ha 

4) Tereny zieleni osiedlowej – pow. 20,81 ha 

25 036

22 877 22 444

20 083
18 463 18 113

2013 2020 2021

Lata
Liczba mieszkańców zameldowanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji GOK
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5) Cmentarze – 7 szt., pow. 11,85 ha 

W 2021 r. zostały zrealizowane nasadzenia zastępcze (drzewa i krzewy) zalecone Gminie 

Sandomierz na 2019 i 2020 r. W 2021 r. posadzono: 71 szt. drzew, 290 szt. krzewów, 400 

szt. róż rabatowych oraz 1 200 szt. traw i bylin. (Do grudnia 2021 r. w ramach nasadzeń 

zastępczych z 2019 i 2020 r., Gmina Sandomierz miała zaplanowane posadzenie 65 drzew  

i 58 krzewów, zatem zakres wykonanych nasadzeń jest większy niż planowano, gdyż 

uwzględniono również nasadzenia zalecone na 2021 r. oraz nieplanowane). 

Instytucje, którym w 2021 r. wydano zgodę na wycięcie drzew w ramach nasadzeń 

zastępczych na działkach będących ich własnością zostały zobowiązane do posadzenia  

w 2022 r. 85 szt. drzew i 1047 szt. krzewów oraz 412 szt. bylin i traw ozdobnych. 

Właścicielom działek prywatnych nie zalecono nasadzeń zastępczych (0 szt. roślin). Gmina 

Sandomierz została w 2021 r. zobowiązana do realizacji nasadzeń zastępczych w 2022 r. na 

działkach stanowiących własność Gminy Sandomierz w liczbach: 8 szt. drzew, 43 szt. 

krzewów, 1150 szt. róż i 160 szt. traw ozdobnych.  

W 2021 r. posadzono na terenie Sandomierza na rabatach, klombach oraz w donicach  

i gazonach: 2 630 szt. bratków, 4 400 szt. kwiatów jednorocznych i rabatowych, 550 szt. 

wrzosów, 50 szt. chryzantem.  

 

Tabela 1. Nasadzenia roślin zrealizowane przez Gminę Sandomierz w poszczególnych 

latach 

Rok 

kalendarzo

wy 

Liczba 

posadzon

ych drzew 

Liczba 

posadzony

ch krzewów 

Liczba 

posadzon

ych bylin i 

traw 

ozdobnyc

h 

Liczba 

posadzon

ych 

sadzonek 

róż 

Gotowy 

żywopło

t w mb 

Powierzc

hnia 

nasadzeń 

roślin 

cebulowy

ch  

Liczba 

posadzon

ych 

kwiatów 

sezonowy

ch  

2018 22 szt. 47 szt. 0 szt. 0 szt. 0 200 m2/ 

80 000 

szt. 

8 000 szt. 

2019 102 szt. 1 292 szt. 0 szt.  0 szt.  0 0 8 214 szt.  

2020 0 szt. 0 szt.  0 szt.  0 20 0 4 330 szt.  

2021 71 szt.  290 szt.  1200 szt. 400 szt.  0 0 7630 szt. 

Łącznie  195 szt. 1 629 szt. 1 200 szt.  400 szt.  0 80 000 

szt.  

27 174 

szt.  

 

Tabela 2. Zestawienie wyciętych drzew na terenie Sandomierza w poszczególnych latach 

Rok 

kalendarzow

y 

Na terenie działek, 

własność Gminy 

Sandomierz 

Na terenie działek, 

własność 

instytucji/spółdzielnie/wsp

ólnoty mieszkaniowe 

Na terenie posesji 

prywatnych  

Łącznie 

16.10.2018-

28.02.2019 

212 szt. 75 szt. 123 szt. 410 szt. 

16.10.2019-

28.02.2020 

82 szt. 101 szt. 155 szt.  338 szt. 

16.10.2020-

28.02.2021 

6 szt. 116 szt. 112 szt. 234 szt. 

16.10.2021-

28.02.2022 

36 szt. (w 2021 r. – 36 

szt., 965 m2 krzewów 

i zakrzaczeń) 

56 szt. (w 2021 r. – 123 

szt.) 

151 szt. (w 2021 r. 

– 165 szt.) 

243 szt. (w 2021 

r. –324 szt.) 
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Łącznie 336 szt. 348 szt. (w 2021 r. – 415 

szt.) 

541 szt. (w 2021 r. 

– 555 szt.) 

1 225 szt. (w 

2021 r. – 1 306 

szt.) 

 

Budżet na obsługę zieleni miejskiej w 2021 r. stanowi początkowo kwotę 288 066,65 zł. Od 1 

sierpnia, gdy oddany został Park Saski po rewaloryzacji kwota ta uległa zwiększeniu do 

332 327,25 zł brutto.  

 

Działania jakie zostały podjęte w obrębie zieleni miejskiej, nie będące bieżącym utrzymaniem 

to: 

1. Przygotowanie uchwały nr XLI/401/2021 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza. 

2. Ratowanie pomników przyrody – umowa nr NK/ 18 /2020 dotycząca usługi wykonania 

ekspertyzy dendrologicznej 12 szt. drzew będących pomnikami przyrody znajdującymi się na 

terenie miasta Sandomierz (kwota 14 092,00 zł). 

3. Usługa arborystyczna (cięcie pielęgnacyjno-sanitarne) – 14 drzew (kwota 5000 zł). 

4. Zakup i montaż 50 szt. worków do nawadniania drzew ‘Aquadripes57’ oraz osłon na pnie 

drzew (kwota 3 866,85 zł). 

5. Zakup i montaż agrotkaniny i obrzeży trawnikowych do zabezpieczenia rabat oraz 

przygotowania ich do wysypania kory sosnowej (kwota 3 803,00 zł). 

6. Zakup drzew, krzewów, róż i bylin do realizacji nasadzeń zastępczych (kwota 34 965,53 zł)  

7. Zakup kwiatów sezonowych celem posadzenia ich w donicach, gazonach i na rabatach 

(kwota 27 800,26 zł).  

 

3. Wodociągi i kanalizacja 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2021 roku  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 roku. 

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 2021r. - 451 mb Wszystkie zadania 

z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zostały wykonane własnym sumptem przez 

pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

rok 

realizacji 
nazwa zadania 

długość sieci 

wybudowanej 

[m] 

2021 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Iwaszkiewicza 260 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Holowniczej  

(przepompownia ścieków) 
79 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej- bocznej 112 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w 2021r. 451 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w 2021 roku. 

Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej w 2021r. – 1651 mb 

Wszystkie zadania z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej zostały wykonane własnym 

sumptem przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
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rok 

 realizacji 
nazwa zadania 

długość sieci 

wybudowanej 

[m] 

2021 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Iwaszkiewicza 258 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pogodnej 176 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaski 148 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pogodnej-bocznej 113 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze 187 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Mściowskiej 106 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej 283 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie bazy PGKiM 380 

Łączna długość sieci wodociągowej w 2021r. 1 651 

 

Pozostałe najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021 roku. 

1. Montaż zdroju ulicznego do wody pitnej na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowanej koniecznej do realizacji zadania związanego                     

z budową sieci wodociągowej w ul. Stara Prochownia i ul. Rolniczej. 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku. 

1. Realizacja rozbudowy sieci wod-kan na podstawie złożonych wniosków przez 

mieszkańców: 

a) rozbudowa odcinków sieci wodociągowej przy ulicy: Sucharzowskiej, Stara Prochownia, 

Milberta, Iwaszkiewicza 

b) rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Akacjowej, Pallotyńskiej, 

Iwaszkiewicza 

2. Opracowanie dokumentacji projektowanej koniecznej do realizacji zadania związanego                    

z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Burka wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi 

gminnej. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowanej koniecznej do realizacji zadania związanego                   

z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Młyńskiej obejmującej ul. Młyńską, część                 

ul. Panoramicznej oraz część ul. Lubelskiej. 

 

4. Ochrona zwierząt 

W 2021 r. Sandomierskiemu Stowarzyszeniowi Przyjaciół  Zwierząt została udzielona dotacja 

celowa na dofinansowanie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Sandomierz w kwocie  140 000.00 zł . Łączna liczba psów przyjętych do schroniska wynosiła  

50 szt. Ze środki Gminy Sandomierz finansowane także niezbędne w usługi weterynaryjne dla 

bezdomnych zwierząt  oraz zabiegi kastracji i sterylizacji.  Usługi weterynaryjne  w 2021 r. były 

realizowane w przez Przychodnię Weterynaryjną „ANIMALS”, ul. Ożarowska 13a. 

Wydatkowano na ten cel  – 47 783,84 zł.     

 

  Zakupiono: 

●  2 szt. bud dla kotów wolnożyjących na kwotę - 2 794,00 zł, 

●  2 szt.  klatki kennelowych  dla psów na kwotę - 489,98 zł, 

●  3 szt. klatek dla kotów wolno żyjących  na kwotę -  1 049,97 zł, 

●  1 szt.  (kontener- terma)  dla Schroniska na kwotę  - 4 000,00 zł, 

●  Pszenicę  dla gołębi – Rynek Starego Miasta – 450,00 zł, 
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●  Karmę suchą i mokra dla kotów wolno żyjących na kwotę – 9 722,73 zł. 

 Łącznie na ochronę zwierząt wydatkowano – 206 290,52 zł. 

 

Wydatki związane z ochroną zwierząt w Gminie Sandomierz w latach 2018-2021 

ROK Dotacja na 

Schronisko 

Zakup karmy 

dla kotów 

wolno 

żyjących 

Usługi 

weterynaryjne 

na bezdomnych 

zwierzętach 

Łączny koszt 

realizacji zadana 

2018 130 000,00 zł 8 947,24 zł 35 000,00 zł 173 947,24 zł 

2019 135 000,00 zł 9 569,51 zł 28 743,12 zł 173 312,63 zł 

2020 135 000,00 zł 9 609 08 zł 42 237,40 zł 184 773,56 zł 

2021 140 000,00 zł 9 722,73 zł 47 783,84 zł 206 290,52 

zł  

 

5. Ochrona środowiska 
 W związku z realizacją Uchwały nr XLVI/590/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia                      

30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości przyznano w 2020 r. zrealizowano 13 wniosków na 

sumę 19 132,75 zł  natomiast w 2021 r. zrealizowano 18 wniosków na sumę 27 252,00 zł 

 

W związku z realizacją Uchwały nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 

marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych 

dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie 

zadań związanych z ochroną środowiska udzielono w 2020 r. zrealizowano 11 wniosków na 

sumę  20 752,59 zł natomiast w 2021 r. zrealizowano 25 wniosków na sumę  48 276,10 zł. 

 

6. Ochrona powietrza 

Na terenie miasta Sandomierza zamontowano 3 sensory, które pozwalają na bieżące 

monitorowanie jakości powietrza w Sandomierzu. Sensory zostały zainstalowane  

w następujących lokalizacjach: 

 

⎯ Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1 

⎯ Miejski Stadion Sportowy, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 

⎯ Port Kultury ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz 

 

w lokalizacji: Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1  

⎯ przez 12 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 2 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  

Indeks jakości 

powietrza 

PM- 10  (mg/m3) PM 2,5 (mg/m3) 

bardzo dobry 240 76 

dobry 118 213 

umiarkowany 7 61 

dostateczny 0 12 
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zły 0 2 

bardzo zły 0 1 

 

w lokalizacji: Miejski Stadion Sportowy, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 

⎯ przez 6 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 1 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  

 

 

w lokalizacji: Port Kultury, Portowa 24, 27-600 Sandomierz 

⎯ przez 16 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 1 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  

Indeks jakości 

powietrza 

PM- 10  (mg/m3) PM 2,5  (mg/m3) 

bardzo dobry 212 48 

dobry 97 189 

umiarkowany 5 60 

dostateczny 1 16 

zły 0 1 

bardzo zły 0 1 

 

7. Rolnictwo 

            Rozpatrzono 80  wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. 

           Łączna ilości oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca ze 

złożonych wniosków - 29 378,43L ON. 

          Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na łączną kwotę                     

–  29 378,43 zł. 

 

            ROK Ilość wniosków Ilość oleju 

napędowego 

wykorzystywanego 

do produkcji rolnej 

Kwota 

dokonanego 

zwrotu podatku 

akcyzowego 

producentom 

rolnym 

      2018         82   24 930,69 L  24 930,69 zł 

Indeks jakości 

powietrza 

PM- 10  (mg/m3) PM 2,5  (mg/m3) 

bardzo dobry 262 87 

dobry 99 219 

umiarkowany 4 52 

dostateczny 0 6 

zły 0 1 

bardzo zły 0 0 
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      2019         80   25 835,22 L  25 835,22 zł 

      2020         77   27 026,71 L  27 026,71 zł 

       2021         80   29 378,43 L  29 378,43 zł 

Wiosną 2021 r. nie wystąpiły przymrozki wiosenne, a w sezonie wegetacyjnym nie było innych 

zjawisk atmosferycznych powodujących klęski w rolnictwie. W związku z tym, Gminna Komisja 

ds. nie podjęła prac w zakresie szacowania strat, jednak przez cały sezon wegetacyjny 2021 

r. cyklicznie wysłane były do Urzędu Wojewódzkiego raporty o stanie gminy.  

 

8. Bieżące utrzymanie dróg 2021 

 

1. Remonty cząstkowe chodników: ilość (obmiar) oraz kwota poniesionych wydatków  

- 1373,00 m2,    143 547,15 zł brutto 

2. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej.  

- 9781,00 m2    149 766,42 zł brutto 

3. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej. 

  - 2810,93 m2    149 999,48  zł brutto 

4. Liczba zamontowanych progów zwalniających. 

  - 5 szt.    12 649,87 zł brutto 

5. Liczba nowych/wymienionych znaków drogowych oraz tablic opisowych. 

  - 217 szt.   48 049,20 zł brutto 

6. Liczba m2 oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe itp.) 

  - 1490 m2   37 248,95 zł brutto 

7. Wymiana uszkodzonej części nawierzchni ul. Ożarowskiej bocznej w Sandomierzu. 

  - 147 m2   30 000,00 zł brutto 

8. Remont ul. Polnej bocznej w Sandomierzu. 

  - dł 120 m   10 245,90 zł brutto 

 

  2019 2020 2021 

  obmiar zł obmiar zł obmiar zł 

Remonty cząstkowe 

chodników 1501 130 166,35 zł 1467 129 917,52 zł 1313 143 547,15 zł 

Remonty cząstkowe 

dróg o nawierzchni 

tłuczniowej 9287 129 034,00 zł 12673 149 994,26 zł 9781 149 766,42 zł 

Remonty cząstkowe 

dróg o nawierzchni 

asfaltowej 5320,24 229 953,41 zł 1497 69 999,69 zł 2810,93 149 999,48 zł 

Liczba 

zamontowanych 

progów zwalniających. 7 8 800,00 zł 3 3 600,00 zł 5 12 649,87 zł 

Liczba 

nowych/wymienionych 

znaków drogowych 

oraz tablic opisowych. 200 60 619,30 zł 66 19 941,32 zł 217 48 049,20 zł 
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Liczba m2 

oznakowania 

poziomego (przejścia 

dla pieszych, miejsca 

parkingowe itp.) 1026 35 196,45 zł 325 10 000,00 zł 1490 37 248,95 zł 

Wymiana uszkodzonej 

części nawierzchni ul. 

Ożarowskiej bocznej w 

Sandomierzu         147 30 000,00 zł 

Remont ul. Polnej 

bocznej w 

Sandomierzu.         120 10 245,90 zł 

Remont parkingu przy 

ul. Krakowskiej       25 000,00 zł     

Wydatki ogółem:   593 769,51 zł   408 452,79 zł   581 506,97 zł 

 

9. Cmentarze 

1. Liczba wykupionych miejsc – 75. (w 2020r. – 56;  w 2019r.  – 82). 

2. Cmentarnictwo Wojenne : 

• Wykonanie remontu mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na 

Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu. Kwota 94.661,zł brutto. 

 

10. Handel, parkingi 

1. Liczba spisanych umów na prowadzenie sprzedaży na terenie Małego Rynku – 35, 

zgodnie z opracowaną koncepcją rozmieszczenia stanowisk handlowych, 

2. Liczba spisanych umów dzierżawy na korzystanie z dróg wewnętrznych pod potrzeby 

lokalizacji ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych itp. – 49, 

3. Liczba miejskich parkingów płatnych to 21, a łączna ilość płatnych miejsc postojowych 

to ok. 800    

 

11. Transport publiczny 

Operatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Sandomierz jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Liczba 

linii komunikacyjnych funkcjonujących na terenie miasta to 4 stałe linie + 1 sezonowa 

obsługująca pasażerów z pociągów turystycznych 

Liczba przewiezionych pasażerów – 419 235  (zgodnie z liczbą sprzedanych biletów,  

informacja przesłana przez PGKiM) 

Liczba wykonanych wozokilometrów – 477 169 km (zgodnie ze sprawozdaniem przesłanym 

przez PGKiM 

Liczba przewoźników prywatnych, działających na terenie miasta –28 przewoźników  (w tym 

5 z aktualnymi licencjami taxi) 

 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

123 
 

 
 

X. Promocja, kultura, sport i turystyka. 

 
1. Działalność promocyjno – kulturalna i turystyczna. 

1) Wydarzenia zorganizowane/wspierane organizacje przez Urząd Miejski w Sandomierzu  

w 2021 r. 

 

Razem 
PATRIOTYCZNE PROMOCYJNE KULTURALNE WSPÓŁPRACA  

MIĘDZYNARODOWA 

2021: 

45 

20 5 16 4 

 2020: 

54 

14 4 16 3 

 

Najważniejszymi wydarzeniami, które odbyły się w Sandomierzu w 2021 roku były:  

➢ XVIII Festiwal Filmów - Spotkań NieZwykłych, który odbył się w terminie 25-27 czerwca 

2021 r. Oprócz NieZwykłych filmów, festiwal uświetniły liczne wydarzenia towarzyszące – 

warsztaty filmowe i dziennikarskie dla dzieci, młodzieży i studentów, edukacyjne pokazy 

filmowe Akademii Filmowej Otwórz Oczy!, koncerty, wystawy, debaty i spotkania. 

➢ „Historyczny spacer szklany” - nowa oferta w obszarze estetycznego oznakowania 

obiektów turystycznych w formie tablic, zaprezentowanych podczas wydarzenia pn. 

„Historyczny spacer szklany”, które miało na celu podkreślenie roli szkła w przestrzeni 

miasta poprzez umieszczenie szklanych tablic z historycznym wizerunkiem danego, 

zabytkowego obiektu. Spacerując można podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych 

sandomierskich konstrukcji i ulic. Szklany spacer to nowa atrakcja Sandomierza 

 

Rok 
Liczba linii 

komunikacyjnych 

Liczba 

przewiezionych 

pasażerów 

 

Różnica 

przewiezionych 

pasażerów w 

odniesieniu do 

roku 

referencyjnego 

2019 

 

Różnica 

przewiezionych 

pasażerów w latach 

pandemii 2020 i 2021 

Liczba 

wykonanych 

wozokilometrów 

 

Różnica 

 wykonanych 

wozokilometrów 

 

Liczba 

przewoźników 

prywatnych, 

działających na 

terenie miasta 

2019 
4 stałe linie 

+ 1 sezonowa 

849 852  osób 

(rok referencyjny 
100%) 

  

474 142 km 

 38 w tym  
6 z aktualnymi 
licencjami taxi 

 

2020 
4 stałe linie 

+ 1 sezonowa 

510 182 osób  

(60,03%)  
liczby pasażerów 

z 2019 r.) 

 
2020/2019 

339 670 

 (39,97%) 
osób mniej 

przewiezionych 
niż w 2019 r. 

 

422 264 km 

2019/2020 

wykonano 
mniej o 

51 878 km 

31 w tym  
6 z aktualnymi 
licencjami taxi 

 

2021 
4 stałe linie 

+ 1 sezonowa 

419 235  osób 

(49,33%) 
 liczby pasażerów 

z 2019 r. 

 oraz (82,17%) 
liczby pasażerów 

z 2020 r.) 

 
2021/2019 

430 617 

(59,67%) 
 osób mniej 

przewiezionych 
niż w 2019 r. 

 
2021/2020 

90 947  
 osób mniej 

przewieziono co 
daje 

o 17,83% osób 
mniej 

przewiezionych w 
2021 r. niż w 2020 r. 

477 169 km 

W 2021 r.  
w stosunku 
do 2019 r. 

wykonano 
więcej o  
3 027 km 

w stosunku 
do 2020 r. 
wykonano 
więcej o  

54 905 km 

28 w tym  
5 z aktualnymi 
licencjami taxi 
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przygotowana wspólnie przez NSG Group właściciela marki Pilkington, Muzeum 

Okręgowe i Urząd Miejski w Sandomierzu. 

➢ Jarmark Jagielloński  

➢ Weekend Krzemienia Pasiastego, który odbył się w terminie 3-5 września 2021 r., było 

wydarzeniem opartym na promocji krzemienia pasiastego - kamienia optymizmu, który już 

blisko 50 lat towarzyszy Sandomierzowi, jako wiodący kamień używany w biżuterii 

produkowanej przez sandomierskich artystów. Weekend ten obfitował w wiele wydarzeń, 

które pozwoliły poznać ten wyjątkowy kamień. W programie znalazły się atrakcje: 

Widowisko "wioska neolityczna", Spacer po Sandomierzu "...w poszukiwaniu krzemienia 

pasiastego", „Milonga Optymistyczna” – tango argentyńskie z krzemieniem pasiastym  

w tle, Akademia krzemienia pasiastego – opowieści o krzemieniu pasiastym w biżuterii 

artysty złotnika Cezarego Łutowicza. Sala kina „Starówka”, a także Spotkanie z gwiazdą, 

której zostanie nadany tytuł „Ambasadorki Optymizmu”. 

➢ Nadwiślański Fashion Week, czyli szereg wydarzeń kulturalno–modowych, których finałem 

była debata oraz pokazy mody z udziałem polskich projektantów i znanych osób ze świata 

showbiznesu. Wydarzenie to tworzone było w myśl: kultura łączy, rozwijając w ten sposób 

ideę współpracy regionalnej w ramach Czwórmiasta i gmin partnerskich: Tarnobrzega, 

Sandomierza, Stalowej Woli, Niska, Gorzyc i Baranowa Sandomierskiego. Zwieńczeniem 

inicjatywy był w dniu 8 sierpnia Pokazy mody projektantów z całej Polski, takich jak: Ewa 

Zbaraszewska, Serafin Andrzejak, Justyna Wesołowska, Anna Łucka-Wójcik, Gabriela 

Tomaka-Ząbek, Aneta Łącka, Kaja Adamus, Agnieszka Bliszczyk, Mateusz Gurgul.  

➢ Największa publiczna zbiórka charytatywna w regionie, w ramach pomocy dla Bartusia 

Przychodzkiego, w której trzeba było zebrać niebagatelną kwotę, bo aż 9 i pół miliona 

złotych - zbiórka trwała od marca do października i skupiła ponad 200 tysięcy osób. 

➢ III Jarski Bieg o sandały bł. Wincentego Kadłubka, który biegł pośród zielonych terenów 

przyrodniczych, a swój finał miał w Ogrodzie Inspiracji w Andruszkowicach. Idea miała na 

celu między innymi ukazanie bogactwa natury oraz promowanie zdrowia. Imprezie 

towarzyszył Jarski Piknik, przygotowany w gospodarstwie agroturystycznym Anny 

Przybysz, w którym znajduje się Green Point. Odbyła się wspólna degustacja świeżych 

soków i jarskich potraw, promująca zdrową żywność i ideę Slow food poprzez wydarzenia 

takiej jak właśnie „3 Jarski Bieg…na zdrowie!”. 

➢ „Kameralne rozmowy o kulturze”, dedykowane dla samorządów, jednostek 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych i działalności prywatnych – warsztaty na 

temat wykorzystywania zasobów lokalnych do tworzenia kultury i angażowania młodzieży, 

seniorów oraz innych grup społecznych. 

 

2) Promocja ogólnopolska i międzynarodowa 

 

Lp. kraj nazwa mediów realizacja  

1.  Polska transinfro.pl artykuł (komunikat) nt. walentynkowego autobusu 

(komunikacja na walentynki – Sandomierz z 

zakochanym autobusem) 

2. Polska magazyn biznesowy My Company 

Polska 

krzemień pasiasty i wyjątkowa biżuteria z tego 

kamienia, powstająca w pracowni znakomitego 

artysty Cezarego Łutowicza 
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3. Polska swietokrzyskie.pro Najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne w 

woj. świętokrzyskim – Podziemna Trasa 

Turystyczna w Sandomierzu w Złotej Dziesiątce 

4. Polska podóże.onet.pl Góry Pieprzowe w rankingu Onetu. Sandomierz 

jako miejsce atrakcyjne na krótki wypad. (16 

miejsc w Polsce na jednodniową wycieczkę) 

5. Polska                  nocowanie.pl Sandomierz w top10 miejscowości na majówkę 

6.  Polska kielce.tvp.pl materiał, (zrealizowany przez TVP3 Kielce) 

poświęcony historii sandomierskich  Żydów „Koło 

się kręci”, „Nieobecni” 

7. Polska onet.pl Małe i piękne. 10 miasteczek, które warto 

odwiedzić w Polsce – Sandomierz w rankingu. 

8. Polska tvp.pl Sandomierski wątek w dokumencie, w TVP 

Historia, Historia Polski – Bezcenny Młodzieniec. 

Niedokończona Misja. 

9. Anglia youtube Reportaż podróżniczy o Sandomierzu pod hasłem 

„Rowling Thru Poland” przez Ewę Marcinkowską i 

Steve’a Walkera 

10. Polska dzieńdobry.tvn.pl  Dzień dobry wakacje prostu z Rynku Starego 

Miasta w Sandomierzu , Janusz Gajos otrzymał 

Kamień Optymizmu 

11. Polska pap.pl odebranie Nagrody Polskiego PEN Clubu przez 

Wiesława Myśliwskiego – pisarza pochodzącego 

z Sandomierszczyzny 

12. Polska  turystyka.wp.pl artykuł o Winnicy Nadwiślańskiej, sławiący powrót 

do tradycji winiarskich Sandomierza 

13. Polska Youtube/profil fb nutella.pl Premiera filmu zrealizowanego o Sandomierzu, 

w ramach wspólnej kampanii „Nutella kocha 

Polskę” 

14. Polska  magazynświat.pl artykuł dot. krzemienia pasiastego „Kamienia 

Optymizmu” 

15. Polska  Polskie Radio Koszalin wywiad z Cezarym Łutowiczem nt. krzemienia 

pasiastego unikalny kamień, który występuje 

tylko w okolicach Sandomierza 

16. Polska  wydawnictwo Traveler Miasta na jesień 

 

 

3) Promocja w mediach społecznościowych 

 

2021 rok, był w dalszym ciągu rokiem, który upłynął pod znakiem pandemii, w związku  

z powyższym w dalszym ciągu fanpage w mediach społecznościowych Sandomierz – 

Królewskie Miasto cieszył się bardzo dużą popularnością.      
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Ilość osób obserwujących fanpage  

 2020 2021 Mikołajki 

2021 

Krynica 

Morska 

2021 

Kazimierz 

Dolny  2021 

Facebook – 

obserwujący 

39 219 45 090 12 782 5 078 18 531 

Instagram – 

obserwujący  

4 534 5 168         3 874        -------            4 909 

 

 

4) Ruch turystyczny na podstawie obiektów administrowanych przez miasto. 

 

 

Na podstawie poniższych danych widoczny jest znaczący spadek liczby turystów  

w zabytkach administrowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury i Muzeum Okręgowe  

w Sandomierzu. Jak wiadomo sektor turystyczny ucierpiał najmocniej w skutek pandemii 

Covid-19, co oczywiście miało wpływ na frekwencję w obiektach turystycznych. Sezon 

turystyczny wystartował z dużym opóźnieniem. Inauguracja wojewódzkiego sezonu 

turystycznego miała miejsce w Sandomierzu 24.06.2021 roku.  

 

 2020 2021 

Liczba miejsc noclegowych 2 086 2135 

Liczba obiektów 

noclegowych 

91 93 

 

5) Wydarzenia o charakterze wystawienniczym w 2021 roku 

 

Nazwa atrakcji lub obiektu Liczba 

turystów w 

2019 

Liczba  

turystów  

2020 

Liczba 

turystów 

2021 

Liczba turystów  

w wybranych innych 

atrakcjach tur. woj. 

świętokrzyskim  

w 2021 r. 

Podziemna Trasa Turystyczna 173 478 60 608 103 275 Park Etnograficzny  

w Tokarni  

 

102 645 

Brama Opatowska 167 706  

 

48 362 90 947 Europejskie Centrum 

Bajki w Pacanowie  

 

 79 124 

Muzeum Okręgowe 61 061 30 570 47 700 Rezerwat Ślichowice  

w Kielcach  

 

75 016 

Bilety 3w1  

MOS/PTT/BO 

6 957 2 782 3 365 Jaskinia Raj  

 

 77 463 
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Sandomierz w tradycji przypisany jest do miast znajdujących się niegdyś na głównych 

szlakach handlowych, co za tym idzie istotną rolę dla kultury miasta i dla jego promocji 

odgrywają wydarzenia o charakterze wystawienniczym. W 2021 roku odbyło się w mieście ze 

względu na pandemię tylko dwa takie wydarzenia: Jarmark Jagielloński w dniach 10 – 11 lipca.   

 

Ilość wydarzeń Rok Ilość wystawców 

1 2020 55 

2 2021 64 

 

6) Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz  

z Lokalną Organizacją Turystyczną Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. 

 

Urząd Miejski współpracował w 2021 roku w zakresie promocji atrakcji turystycznych  

z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz z Lokalną 

Organizacją Turystyczną Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. 

W zakresie współpracy z ROT Sandomierz był promowany we wszystkich wydawnictwach, 

które ROT wydawała w roku 2021, Sandomierz był promowany także na portalu 

społecznościowym SWIETOKRZYSKIE, prowadzonym przez ROT. 

W obszarze partnerstwa z LOT miasto pojawiło się jako szeroko opisana atrakcja w folderach 

wydawanych przez LOT, ponadto we współpracy powstał projekt o nazwie "Manual dla branży" 

zorganizowany z myślą o branży turystycznej i okołoturystycznej. Kluczowym wydarzeniem 

powstałym we współpracy z LOT-em był Weekend Krzemienia Pasiastego, oparty na promocji 

kamienia optymizmu.  

W ramach współpracy odbyła się także wizyta studyjna touroperatorów z całej Polski,  

z różnych magazynów podróżniczych, mająca na celu możliwie szerokie zapoznanie 

przedstawicieli touroperatorów z oferta sandomierskich hoteli, atrakcji i restauracji, 

szczególnie tych oferujących dania i produkty regionalne, bardzo poszukiwane przez turystów. 

Współorganizacja IV Gali Orderu Rzeki Wisły, podczas której wręczono honorowe 

odznaczenie dla osoby najbardziej zasłużonej dla odtwarzania, rozwoju oraz popularyzacji 

tradycji flisackich i szkutniczych w Polsce. 

 

Rok 2021, mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa był ważnym rokiem  

w kontekście planowania strategicznego działań promocyjnych. W 2021 roku miały miejsce 

spotkania (dwa razy w miesiącu) z ekspertem z firmy Synergia, mające na celu weryfikację 

realizacji założeń zawartych w strategii miasta. Strategię stanowi 61-stronicowy dokument 

marki Sandomierza, traktujący o tym jak kształtować działania promocyjno-marketingowe 

miasta, by Sandomierz stał się miastem kameralnych przyjemności, w którym turyści mogą 

cieszyć się pięknem zabytkowej tkanki miasta, wyjątkowym otoczeniem przyrodniczym oraz 

wyjątkowymi ofertami turystycznymi i okołoturystycznymi. W strategii opracowany został plan 

działań  

i wskazówek, dotyczący dużych projektów promocyjnych oraz codziennych działań 

marketingowych. W ramach etapu wdrożenia odbyło się dwadzieścia spotkań pilotażowych 

online, podczas których opracowywane były plany i zadania do realizacji w obecnym roku, jak 

również długofalowo na przyszłe lata. W ramach strategii marki Sandomierza kontynuowana 

była praca w grupie osób, które wdrażały ten dokument. Dzięki tym spotkaniom samorząd jest  

w stałym kontakcie z interesariuszami z branży prywatnej oraz ze stowarzyszeniami 

zajmującymi się turystyką. Najważniejsze inicjatywy związane ze strategią to: 
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a. "Manual dla branży" zorganizowany z myślą o branży turystycznej i okołoturystycznej. 

Ponad 30 osób miało okazję wysłuchać "Jak opowiadać o Sandomierzu by zachęcić 

turystę do lepszego poznania miasta". Stworzenie tego manualu docelowo ma być spójną, 

podręczną instrukcją dla podmiotów z ww. branży. 

b. Promowanie krzemienia pasiastego jako kamienia optymizmu. 

c. Traseo – stworzono dwanaście tras spacerowych na portalu oraz w aplikacji Traseo, które 

biegną pośród zabytków i atrakcji przyrodniczych Sandomierza i jego okolicy. Aplikacja 

tworzy zestawienie tras turystycznych wraz z obszerną ilością zdjęć, opisów i wszelkich 

przydatnych informacji podczas planowania krótkich wyjazdów wypoczynkowych. 

 

        Podsumowanie: 

Mimo bardzo trudnego roku, w którym pandemia covid-19 nadal utrudniała działania  

w obszarze kultury, turystyki i rekreacji, udało się zrealizować wiele bardzo ciekawych 

inicjatyw, które pozwoliły utrzymać miasto Sandomierz w czołówce – najbardziej popularnych 

turystycznie miasteczek południowej Polski. Wdrożona strategia marki Sandomierza zaczęła 

przynosić pierwsze korzyści, które będą kontynuowane przez kolejne lata przez referat kultury, 

promocji, sportu i turystyki oraz partnerów z instytucji i z branży. Podążając za tendencją 

funkcjonowania w sferze wirtualnej, zaplanowanych zostało wiele mniejszych i większych 

akcji, które promowane były na stronie miasta i profilach społecznościowych. 

Dzięki zakupionemu pod koniec 2019 roku dronowi, bez konieczności angażowania 

zewnętrznych podmiotów świadczących usługi dronem, samorząd mógł nagrywać  

i fotografować miasto z lotu ptaka, po czym udostępniać nagrania i zdjęcia, jako materiał 

promocyjny na Facebooku oraz stronie internetowej miasta. Mimo bardzo trudnej sytuacji 

związanej z organizacją wydarzeń, udało się zorganizować kilka znaczących wydarzeń. W tym 

wydarzenie modowe we współpracy z fundacją GA-MON -  II edycja Sandomierz Fashion 

Street, którego formuła okazała niezwykle rokująca na przyszłość. Proces wdrażania strategii 

miasta Sandomierza pozwolił na regularne rozmowy z branżą turystyczną i okołoturystyczną, 

które przełożyły się pozytywnie na stworzenie założeń dokumentu marki, ale także na ogólną 

dyskusję w zakresie wspólnej pracy nad turystycznym wizerunkiem miasta.  

 

 
2. Działalność sportowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Podstawowym celem jednostki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu, 

rekreacji, turystyki 

 

Zrealizowane wydatki: 

 w 2018 roku: 6.018.922,00 zł 

 w 2019 roku: 6.419.783,00 zł 

 w 2020 roku: 5.842.408,00 zł 

 w 2021 roku: 6.530.643,00 zł 
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Zrealizowane dochody: 

 w 2018 roku: 2.414.909,00 zł 

 w 2019 roku: 2.434.156,00 zł 

 w 2020 roku: 868 395,00 zł 

 w 2021 roku: 1.700.264,00 zł 

 

 
Zrealizowane wydatki – podział na obiekty: 

• Pływalnia Kryta „Błękitna Fala”  

ul. Zielna 7 

2018 r. – 2.443.685,00 zł 

2019 r. – 2.653.330,00 zł 

2020 r. – 2.587.725,00 zł 

2021 r. – 2.663.997,00 zł 

 

 
 

 

6 018 922,00 zł 

6 419 783,00 zł 

5 842 408,00 zł 

6 530 643,00 zł 

2018 2019 2020 2021

2 414 909,00 zł 2 434 156,00 zł 

868 395,00 zł 

1 700 264,00 zł 

2018 2019 2020 2021

2 443 685,00 zł 

2 653 330,00 zł 

2 587 725,00 zł 

2 663 997,00 zł

2018 2019 2020 2021
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• Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego 2a  

2018 r. – 486.377,00 zł 

2019 r. – 513.660,00 zł 

2020 r. – 337.217,00 zł 

2021 r. – 332.210,00 zł 

 
Kompleks sportowy - wydatki : 

• Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a 

• Sandomierski Park „Piszczele” 

• Kompleks Rekreacyjny przy ul. Żółkiewskiego 

• Lodowisko sezonowe przy ul. Żółkiewskiego 

 

2018 r. – 1.744.165,00 zł 

2019 r. – 1.820.933,00 zł 

2020 r. – 1.685.835,00 zł 

2021 r. – 2.038.439,00 zł 

 

 
 

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego 

2018 r. – 640.616,00 zł 

2019 r. – 754.362,00 zł 

2020 r. – 635.693,00 zł 

2021 r. – 771.338,00 zł 

 

486 377,00 zł 513 660,00 zł 

337 217,00 zł 332 210,00 zł 

2018 2019 2020 2021

1 744 165,00 
zł 

1 820 933,00 zł 1 685 835,00 
zł 

2 038 439,00 
zł 

2018 2019 2020 2021
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• Ciągi Rowerowo – Piesze ul. Podwale 

2018 r. – 138.085,00 zł 

2019 r. – 118.068,00 zł 

2020 r. – 129.435,00 zł 

2021 r. – 147.118,00 zł 

 

 

 
 

• Kompleks rekreacyjny Osiedle Huta - wydatki: 

• Centrum Rekreacji ul. Portowa 24 

• Basen letni ul. Portowa 24 

• Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego 

• Boisko „Orlik” przy ul. Baczyńskiego 

• Słupy plakatowe 

 

2018 r. – 565.994,00 zł 

2019 r. – 559.430,00 zł 

2020 r. – 466.503,00 zł 

2021 r. – 577.541,00 zł 

 

 
 

640 616,00 zł 
754 362,00 zł 

635 693,00 zł 
771 338,00 zł 

2018 2019 2020 2021

138 085,00 zł 
118 068,00 zł 129 435,00 zł 

147 118,00 zł 

2018 2019 2020 2021

565 994,00 zł 559 430,00 zł 
466 503,00 zł 

577 541,00 zł 

2018 2019 2020 2021
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Wydatki w grupach paragrafów  

 

• Wynagrodzenia i składki (67 etatów) + umowy zlecenia 

 

2018 r. –  3.711.433,00 zł 

2019 r. –  4.099.402,00 zł 

2020 r. –  3.851.216,00 zł 

2021 r. –  4.207.915,00 zł 

 

 

 
 

• Wydatki na realizację zadań statutowych  

 

2018 r. –  2.237.593,00 zł 

2019 r. –  2.252.991,00 zł 

2020 r. –  1.939.658,00 zł 

2021 r. –  2.271.495,00 zł 

 

 
 

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

2018 r. – 69.896,00 zł 

2019 r. – 67.390,00 zł 

2020 r. – 51.534,00 zł 

2021 r. – 51.233,00 zł 

 

3 711 433,00 zł 

4 099 402,00 zł 

3 851 216,00 zł 

4 207 915,00 zł 

2018 2019 2020 2021

2 237 593,00 zł 2 252 991,00 zł 

1 939 658,00 zł 

2 271 495,00 zł 

2018 2019 2020 2021
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Działalność merytor ycz na:  

 

W ramach działalności statutowej, MOSiR Sandomierz corocznie opracowuje 

kalendarz imprez. W roku 2021 MOSiR zrealizował 31 wydarzeń o charakterze sportowym     

i rekreacyjnym. W związku z wystąpieniem  pandemii Covid 19 działalność placówki była 

ograniczona. Występowały czasowe przestoje wszystkich obiektów sportowych ze względu 

na obowiązujące zakazy i obostrzenia. Pracownicy nieczynnych obiektów byli zaangażowani 

w realizacje innych czynności (np. prace porządkowe na obiektach), bądź przebywali na tzw. 

„postojowym”. 

 

Realizacja wydarzeń z kalendarza imprez na rok 2021 została zrealizowana  

na poziomie 100 %, przeprowadzono łącznie 31 przedsięwzięć. 

 

Wydatki: 

Plan finansowy (przed korektą) zakładał wydatki na poziomie 6.509.628,00 zł,  

po korekcie 6.647.212,00 zł natomiast realizacja wyniosła 6.530.643,00 zł,    co stanowi 

98,2% planu. 

 

Dochody: 

Planowane  dochody  przyjęto  na  poziomie  1.712.000,00  zł,  natomiast  realizacja 

dochodów wyniosła 1.700.264,00 zł, co stanowi 99,3% planu. 

 

Obiekty sportowe i tereny administrowane przez MOSiR: 

➢ Hala Sportowa ul. Patkowskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

➢ Pływalnia Kryta – obiekt w stanie ogólnym dobrym, eksploatowany od ponad 20 

lat, celowym  jest  przeprowadzenie  modernizacji  obiektu  i  dostosowanie  do  

obecnych standardów i oczekiwań klientów – MOSiR nie otrzymał w budżecie na 2021r 

środków    na ten cel, 

➢ Stadion Sportowy ul. Koseły – obiekt w stanie wymagającym poniesienia znacznych 

nakładów finansowych – pilne prace niezbędne do wykonania: naprawa dachu nad 

budynkiem głównym (nadbudowa), remont trybun i szatni. Niezbędna równiej jest 

wymiana murawy na płycie głównej boiska piłkarskiego, wymiana nawierzchni na bieżni 

lekkoatletycznej - MOSiR nie otrzymał w budżecie na 2021r środków na ten cel, 

➢ Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

➢ Centrum Rekreacji ul. Portowa – obiekt wymaga generalnego remontu, stan obiektu 

wykluczył możliwość przeprowadzenia termomodernizacji obiektu - MOSiR nie otrzymał 

w budżecie na 2021r środków na ten cel, W roku 2021    na terenie obiektu powstał 

plac zabaw. 

69 896,00 zł 67 390,00 zł 

51 534,00 zł 51 233,00 zł 

2018 2019 2020 2021
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➢ Boiska „Orlik” ul. Baczyńskiego - obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

➢ Park Osiedlowy z tężnią solankową przy ul. Baczyńskiego - obiekt w stanie ogólnym 

bardzo dobrym, 

➢ Kompleks Rekreacyjny ul. Żółkiewskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

➢ Park Piszczele – obiekt w stanie ogólnym dobrym, w 2021 r. Utworzono ścieżkę 

przyrodniczo – edukacyjną (element podlegający dalszemu rozwojowi). Dokonano 

nasadzeń nowych drzew. Konieczna jest naprawa schodów  

od ul. Krępianki, wymiana palisad przy cieku wodnym oraz modernizacja placu zabaw. 

MOSiR nie otrzymał   w budżecie na 2021r środków na ten cel. 

➢ Ciągi Pieszo – rowerowe - obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

Plac Rawelin (okolice armat), ul. Podwale Dolne, szalet - obiekty w stanie ogólnym dobrym. 

 
XI. Instytucje Kultury 
1) Sandomierskie Centrum Kultury 
Sandomierskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 

Gmina Sandomierz. Placówka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego 

przez Urząd Miejski w Sandomierzu pod numerem 2.  

Działania SCK zorientowane są na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 

aspiracji kulturalnych, tworzenie, upowszechnianie, promowanie aktywnego i kreatywnego 

uczestnictwa w kulturze, organizowanie wydarzeń kulturalnych, animację czasu wolnego oraz 

integrację społeczności lokalnej.  

W skład SCK wchodzą: Dworek Koćmierzów, Port Kultury, Ośrodek Promocji Aktywności 

Kulturalnej, pracownie artystyczne na Rynku Starego Miasta, Kino Starówka, Centrum 

Informacji Turystycznej, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, obiekt noclegowy 

„Krępianka”, Garaż Muzyczny, Sala ekspozycyjna w Ratuszu. 

Zajęcia organizowane w poszczególnych obiektach adresowane są głównie do dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców Sandomierza. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć 

to głównie wynagrodzenie instruktorów, utrzymanie obiektów, koszty związane z bieżącymi 

zakupami koniecznych materiałów, kostiumów, koszty transportu. 

W SCK zatrudnionych jest łącznie 37 pracowników etatowych na 35,25 etatu.  

Przychody i koszty SCK w 2021 

 2021 

Koszty 3.934.354,65 zł 

Przychody 2.776.344,33 zł 

Dotacje 1.000.000,00 zł 

Inne przychody operacyjne 367.687,54 zł 

 

 

Działalność SCK w 2021 roku 

SCK jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 

mających miejsce na terenie Gminy Sandomierz. Najważniejsze imprezy to: Powitanie 

Nowego Roku, Finał WOŚP, Dzień Św. Patryka, Noc Muzeów, Festiwal Filmów-Spotkań 

Niezwykłych, Dni Sandomierza, Cuda wianki, Dookoła Wody Festiwal, Jarmark 

Jagiellońskiego, Sandomierskie Wieczory Organowe, Festiwal „Muzyka w Sandomierzu", 

Witamina Jazz, Rockowe Mikołajki. 
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Wyszczególnienie 2021 

Koncerty 27 

Spektakle taneczne/teatralne/kabaretowe 8 

Festiwale muzyczne/imprezy plenerowe 12 

wydarzenia współorganizowane przez SCK 18 

Spotkania autorskie i wykłady 3 

Warsztaty tematyczne 10 

Wystawy 8 

Udział formacji SCK w konkursach 4 

Inne (patriotyczne) 14 

 

Epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenie wydarzeń kulturalnych w 2021 roku.  

Część z nich ze względu na reżim sanitarny została przeniesiona do formuły online. 

 

Wydarzenia kulturalne jakie udało się zrealizować w formie online w 2021 roku 

pomimo pandemii lub ze względu na nią: 

Wydarzenie Liczba odbiorców 

Premiera pierwszego klipu tanecznego Formacji Tanecznej 

Dance Mania. 

1924 

Walentynki 2021: konkurs na najlepsze zdjęcie  pt. „Zakochaj się w 

Sandomierzu”, słuchowisko pt. ,,Chcę pisać o Tobie…” w 

wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego SCK, koncert online 

w wykonaniu podopiecznych Sandomierskiego Studia Piosenki. 

3013 

 

 

 

Dzień kobiet: koncert życzeń online poprowadzony przez Artura 

Chamskiego. 

316 

Dzień św. Patryka w Sandomierzu: „Zielony Ratusz” – iluminacja z 

okazji Dnia św. Patryka w ramach akcji Global Greening,  

„Pocztówka z Irlandii” – prezentacja fotografii Zielonej Wyspy 

„Literacka podróż po Irlandii” – prezentacja wybitnych irlandzkich 

pisarzy. 

Konkursy z nagrodami: 

Konkurs wiedzy o Irlandii „ Pochód Świętego Patryka”- słowna 

łamigłówka. 

26305 

Wirtualna Wielkanoc: „ Dawne Tradycje Wielkiego Tygodnia” – 

prezentacja staropolskich zwyczajów wielkanocnych 

„Smaki Wielkanocy” – sandomierskie restauracje polecają 

wielkanocne przepisy 

„Tajemnice wielkanocnych tradycji” – konkurs z nagrodami 

„Pisanka życzeń” – wspólne tworzenie sandomierskiej kartki 

wielkanocnej 

10002 

Sandomierz w biało – czerwonych barwach:  29578 
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Sandomierz – moja mała Ojczyzna – konkurs fotograficzny. 

Kokarda narodowa – instruktaż wykonania w formie online. 

Ratusz w narodowych barwach – patriotyczna iluminacja po zmroku. 

Występ podopiecznych Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 

Sandomierska” online 

1962 

Razem odbiorcy  73100 

 

2. Zasoby lokalowe i kadrowe w obiektach działalności kulturalnej:  

a) Sandomierz prawobrzeżny:  

Sandomierskie Centrum Kultury na terenie Sandomierza prawobrzeżnego gospodaruje  

i prowadzi działalność kulturalną w dwóch obiektach udostępnionych w tym celu przez Gminę 

Sandomierz: Dworku Koćmierzów oraz Porcie Kultury. 

Dworek Koćmierzów - ul. Koćmierzów 33 w Sandomierzu 

Obiekt o charakterze świetlicowym, zorientowany na organizowaniu zajęć pozaszkolnych, 

wydarzeń okolicznościowych i aktywności kulturalno-animacyjnych. W listopadzie 2015 r. 

przejęty przez SCK, które kontynuuje działalność świetlicy oraz poszerza ofertę o nowe 

zajęcia, skierowane główne do mieszkańców Koćmierzowa.  

Obiekt jest wyposażony w: mini-biblioteczkę, stanowiska komputerowe, gry świetlicowe  

i rekreacyjne. Przy budynku znajduje się plac zabaw i teren do gry w koszykówkę. 

Do grona stałych uczestników korzystających z oferty Dworku należy grupa ok 30 osób.  

W aktualnej ofercie znajdują się zajęcia plastyczne i rękodzieło, zajęcia kulinarne, zajęcia 

muzyczno-wokalne, zajęcia edukacyjne. 

W Dworku Koćmierzów pracuje jeden pracownik etatowy oraz zleceniobiorcy. 

Zestawienie zajęć i uczestników w 2021 roku 

Lp Nazwa 

zajęć 

Liczba 

uczestników  

   Braki infrastruktury 

1 Zajęcia 

plastyczne 

6 dla rozwoju tej formy zajęć należałoby wyposażyć pracownie 

w urządzenia i rekwizyty do różnorodnych działań 

plastycznych, w tym  piec do wypalania ceramiki  

2 Zajęcia 

kulinarne 

16 Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni, w tym zakup  

urządzeń kuchennych agd. W kwestii urządzeń najpilniejsze 

jest wyposażenie kuchni w zmywarkę. 

3 Zajęcia 

muzyczne 

5 Zakup instrumentów i nagłośnienia stacjonarnego świetlicy 

4 Zajęcia 

świetlicowe, 

gry i zabawy 

rekreacyjne 

3 Zakup rekwizytów , materiałów do realizacji zajęć 

warsztatowych. 

Port Kultury - ul. Portowa 24 w Sandomierzu  

Od 2017 r. w gmachu po dawnym Zakładowym Domie Kultury HSO w Sandomierzu oraz Kinie 

„Millenium”, funkcjonuje z strukturze SCK Port Kultury. 

W Porcie Kultury znajdują się: sala widowiskowa ze sceną i widownią na 195 miejsc, sala 

kameralna, kilka mniejszych pracowni. W holu głównym funkcjonuje galeria wystawiennicza, 

gdzie prezentowane są prace plastyczne, fotograficzne oraz ekspozycje tematyczne                      

i okolicznościowe. 
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W Porcie Kultury odbywają się m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, edukacyjne, 

hobbystyczne oraz rekreacyjne.  Do grona stałych, powtarzalnych uczestników należy grupa 

ponad 250 osób, głównie mieszkańców Sandomierza. W obiekcie odbywa się szereg 

wydarzeń scenicznych (koncerty, spektakle teatralne, widowiska taneczne) organizowanych 

przez SCK, placówki szkolne i podmioty zewnętrzne na zasadach komercyjnych. Dodatkowo 

Port Kultury udostępnia część pomieszczeń innym organizacjom: Filii Biblioteki, Świetlicy 

Środowiskowej, Kołu Wędkarskiemu nr 33. 

Obsadę kadrową tego obiektu stanowią: kierownik administracyjny (Sandomierz 

prawobrzeżny: Dworek Koćmierzów + Port Kultury), asystent do spraw programowych, 

pracownik techniczny oraz dwie osoby obsługi. Większość instruktorów zajęć stanowią 

zleceniobiorcy. 

 

Zestawienie imprez i wydarzeń  Port Kultury w 2021 roku. 

 

Zestawienie  zajęć i uczestników 2021 roku w Porcie Kultury: 

Lp. Nazwa zajęć Liczba 

uczestników 

1 BACHATA SOLO  10 

2 BACHATA PARY  10 

3 FORMACJA TANECZNA DANCE MANIA 3-4 LATA  7 

4 FORMACJA TANECZNA DANCE MANIA 5-7 LAT  28 

5 FORMACJA TANECZNA DANCE MANIA 8-10 LAT  8 

6 PLASTYKA SENSORYCZNA DLA DZIECI 1-4 LATA  8 

7 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI 1-4 LATA  7 

8 PRACOWNIA DŹWIĘKU „CZARNO-BIALI”  12 

9 SANDOMIERSKA ORKIESTRA DĘTA  20 

10 TANIEC TOWARZYSKI  12 

11 TEATR DRAMATYCZNY SCK 14 

12 WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ  6 

m-c Koncerty 

muzyczne 

Spektakle 

teatralne  

Spektakle 

taneczne 

Konkursy, 

prezentacje 

szkolne 

Spotkania, 

konferencje 

warsztaty 

wystawy 

I       

II   2   1 

III     2  

IV     1  

V       

VI 1   2 2  

VII     2  

VIII    1   

IX 3 1     

X 5     1 

XI 1   2 1  

XII 2      

       

Razem 12 1 2 5 8 2 
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13 WARSZTATY FOTOGRAFII TRADYCYJNEJ 4 

14 ZAJĘCIA MUZYCZNE: GITARA  4 

15 ZAJĘCIA MUZYCZNE: PERKUSJA  5 

16 ZAJĘCIA MUZYCZNE: UKULELE  3 

17 ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIEŁO  10 

18 SANDOMIERSKIE STUDIO PIOSENKI  9 

 

Problemy infrastrukturalne, cele do realizacji: 

Dworek Koćmierzów 

Ze względu na usytuowanie obiektu w dzielnicy Koćmierzów dużą bolączką mającą wpływ na 

frekwencję i udział w ofercie świetlicy jest brak komunikacji miejskiej dającej możliwość 

skorzystania z oferty mieszkańcom lewobrzeżnego Sandomierza a tym samym możliwości 

korzystania z oferty kulturalnej miasta uczestnikom zajęć. 

 

Wykaz niezbędnych inwestycji w Dworku Koćmierzów: 

   

Nazwa Wykaz niezbędnych inwestycji  

Zakup  siłowni 

plenerowej 

strefa aktywności w plenerze dla młodzieży i dorosłych, jako 

uzupełnienie oferty świetlicy z wykorzystaniem terenu placu zabaw.   

 

Zakup urządzeń 

rekreacyjnych 

plenerowych  

Zakup  słupków i łatwo zdejmowalnej siatki do gry w piłkę siatkową   

Do uzupełnienia oferty konieczny staje się  zakup piaskownicy 

(plastikowa, zamykana), plastikowych huśtawek/bujaków stawianych 

na ziemi  i innych urządzeń przeznaczonych dla dzieci w wieku 1,5-4 

lata, których aktualnie i odczuwalnie brakuje na terenie placu zabaw.  

 

Zakup monitora 

interaktywnego  

 

na potrzeby organizacji zajęć dla dzieci, klubowych  projekcji filmów 

Monitor dotykowy Działa w  technologii pozycjonowania w 

podczerwieni. 

Obsługuje aż do 10 punktów równocześnie. Niezwykle czysty i ostry 

obraz zapewnia rozdzielczość FullHD. Wbudowane Wi-Fi umożliwia 

wygodne  

korzystanie ze wszystkich zasobów dostępnych w Internecie. 

Rzutnik również ułatwi prowadzenie zajęć i wydarzeń 

okolicznościowych, jako uzupełnienie wyposażenia multimedialnego.  

Adaptacja -remont 

poddasza świetlicy 

wykonanie klatki 

schodowej 

adaptacja poddasza pozwoli zwiększyć ofertę programową i 

wykorzystanie świetlicy. W zaadoptowanym pomieszczeniu można 

będzie organizować różnorakie formy  takie jak spotkania, mini 

koncerty, imprezy okolicznościowe i inne przedsięwzięcia  
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Altana 

Na terenie placu zabaw jest wydzielony kąt, w którym mogłaby stanąć 

altana. Byłoby to miejsce letnich spotkań, schron przed słońcem dla 

dzieci (i/lub ich opiekunów) korzystających z placu zabaw, umożliwi 

też organizację grilli/pikników rodzinnych lub małych spotkań, 

wydarzeń komercyjnych na świeżym powietrzu.  

Naprawa ciągów 

pieszych Wymiana 

płytek zewnętrznych 

Na wszystkich schodach wejściowych do Dworku Koćmierzów 

potrzebna jest wymiana płytek na nowe. Wskutek eksploatacji i 

czynników pogodowych, a także upływu czasu, płytki coraz częściej 

pękają i wykruszają się, niektóre parokrotnie były już klejone. Jest to 

nie tylko nieestetyczne, ale i niebezpieczne.  

Modernizacja rynien 

Należy zmodernizować rynny – przedłużyć, aby woda deszczowa 

była odprowadzana daleko od budynku i nie miała możliwości 

podmywać go. 

 

 

 

 

Magazynek  na 

narzędzia ogrodowe 

Utworzenie  miejsca do uporządkowanego przechowywania narzędzi 

ogrodowych oraz do sprzątania (typu mop, szczotki, wiadra).  

 

 

 

 

Naprawa kominka 

Poprzez ostatnie kilka lat kominek stoi nieczynny i nie można z niego 

korzystać w bezpieczny sposób. Potrzebna jest naprawa. konstrukcji, 

oczyszczenie komina. 
 

 

Wykaz niezbędnych inwestycji w Porcie Kultury  

  
Nazwa Wykaz niezbędnych inwestycji 

Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej w 

Porcie Kultury - montaż klimatyzatorów 3 kW     

Forma odprowadzenia skroplin grawitacyjna.                                                

konieczność montażu klimatyzatorów wynika z 

braku  wentylacji  mechanicznej Sali widowiskowej 

w której organizowane są różnorodne formy 

kulturalne, koncerty, spektakle i inne 

przedsięwzięcia                               

Wykonanie klimatyzacji sali kameralnej w 

Porcie Kultury-montaz klimatyzatorów 3 kW     

Forma odprowadzenia skroplin grawitacyjnie 

konieczność montażu klimatyzatorów związana 

jest brakiem wentylacji mechanicznej w Sali , gdzie 

realizowane są zajęcia ruchowe dla dzieci i 

młodzieży                              

Remont i naprawa wejścia głównego do obiektu 

Portu Kultury. Demontaż istniejącej barierki, 

naprawa schodów zewnętrznych, wymurowanie 

słupków z cegły klinkierowej, ułożenie nowej 

kostki betonowej 

wejście główne do obiektu obecnie znajduje się w 

złym stanie technicznym , nie posiada właściwych , 

bezpiecznych barierek, nie posiada podjazdu dla 

niepełnosprawnych, kostka brukowa jest 

uszkodzona, popękana .W wielu miejscach 

pojawiły się zapadnięcia gruntu. Zniszczone są 

również schody. Zmiany wymaga także estetyka 

miejsca  
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Wykonanie poszycia sceny z panelami LVT 

/winylowe/ w kolorze kamień ciemny, zerwanie 

parkietu, wylanie podłoża jednolitą wylewką z 

mas samopoziomujących 

wymiana podłogi wymuszona jest realizacją 

różnorodnych form organizowanych  w Sali 

widowiskowej Portu Kultury w tym form 

tanecznych.. Stan techniczny obecnej podłogi jest 

zły, na skutek wieloletniego użytkowania. Stary 

parkiet jest zniszczony, co ogranicza możliwości 

wykorzystywania sali. 

Naprawa elewacji budynku 

Elewacja budynku wymaga pomalowania oraz 

naprawy powierzchni warstw ocieplenia. Naprawy 

wymaga także instalacja odgromowa budynku.  

 

 

b) Sandomierz lewobrzeżny 

Na terenie Sandomierza lewobrzeżnego funkcjonuje kilka obiektów administrowanych przez 

SCK. Głównym miejscem gdzie prowadzona jest działalność kulturalna w zakresie oferty zajęć 

pozaszkolnych jest Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej (ul. A. Krajowej 1). Należący 

do Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obiekt został na mocy umowy udostępniony na 

prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców. Na stałe  

z oferty tego obiektu korzysta grupa ok. 400 osób. OPAK jest placówką powołaną do 

tworzenia i upowszechniania kultury poprzez umożliwianie mieszkańcom Sandomierza 

uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym. Jest to miejsce otwarte  

i przyjazne wobec wszelkiej twórczej aktywności mieszkańców, miejsce, w którym rozwija się 

pasję i tworzy wspólnotę mieszkańców działających razem i wspierających się wzajemnie. 

OPAK realizuje swoje cele w obszarze zadań  

− organizacji amatorskiego ruchu artystycznego, 

− organizacji edukacji kulturalnej dzieci młodzież i dorosłych,  

− współorganizacji Klubu Seniora zapewniającego czas wolny dla seniorów. 

Ośrodek prowadzi pełną gamę zajęć pozaszkolnych zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych 

oraz seniorów. Do głównych form zajęć należą: zajęcia z  tańca współczesnego  FT Paradox 

dla dzieci 6+ i młodzieży (6 grup wiekowych), FT Paradox 30+, nauka gry na gitarze 10+, 

zajęcia plastyczne dla dzieci 5+ i młodzieży (5 grup wiekowych), zabiegi masażu, zajęcia 

rekreacyjne dla dorosłych; zajęcia organizowane w ramach Klubu Seniora. 

Dodatkowo od października 2021 r. w OPAK obywają się organizacyjne spotkania 

stowarzyszenia „Aktywny Senior Sandomierza”. 

W 2021 r. w OPAK zatrudnione były 4 osoby w tym: asystent do spraw programowych, główny 

instruktor artystyczny, animator kultury oraz pracownik obsługi. Pozostali instruktorzy 

wykonywali swoją działalność na podstawie umów zlecenia. 

 

Zajęcia OPAK w okresie stycznia do czerwca 2021 r. 

Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły 

artystyczne  

Ilość stałych uczestników zajęć 

Dance Aero 12 

Gimnastyka korekcyjna 14 

Nauka gry na gitarze 11 

Zajęcia Formacji Tanecznej PARADOX 88 
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Zajęcia plastyczne 46 

Zajęcia Formacji Tanecznej PARADOX 30+ 5 

Zajęcia w ramach Klubu Seniora 

Kreatywne spotkania dla 60+ - warsztaty 

rękodzielnicze 

26 

Warsztaty szydełkowania 4 

Razem 206 

 

Zajęcia OPAK w okresie września do grudnia 2021 r. 

Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne  Ilość stałych uczestników zajęć 

Dance Aero 15 

Gimnastyka korekcyjna (od lipca do grudnia 2021) 16 

Nauka gry na gitarze 14 

Zajęcia Formacji Tanecznej PARADOX 95 

Zajęcia plastyczne 46 

Pilates 23 

Pilates – zajęcia indywidualne 16 wejść 

Zabiegi masażu (od czerwca) 63 zabiegów 

Zajęcia Formacji Tanecznej PARADOX 30+ 9 

Zajęcia w ramach Klubu Seniora 

Gimnastyka ogólnousprawniająca (od czerwca do grudnia) 40 

Kurs języka angielskiego 8 

Kreatywne spotkania dla 60+ - warsztaty rękodzielnicze 34 

Warsztaty szydełkowania 4 

Razem 383 

 

Co roku OPAK bierze udział w akcjach „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” 

organizowanych dla dzieci i młodzieży. Akcje mają na celu zapewnić uczestnikom atrakcyjny i 

bezpieczny wypoczynek, stwarza możliwości rozwijania zainteresowań w czasie ferii 

zimowych i wakacji, wdraża do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwija zainteresowania i 

zdolności twórcze, poznawcze oraz stwarza możliwości pozytywnego zaistnienia w grupie 

rówieśniczej. 

Zajęcia OPAK organizowane w ramach akcji „Zima w mieście” 2021 r. 

 

Zajęcia  Ilość uczestników  

Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze online 7 

Razem 7 
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Zajęcia OPAK organizowane w ramach akcji „Lato w mieście” 2021 r. 

Zajęcia  Ilość uczestników  

Użyteczna Wiedza Taneczna dla FT PARADOX IV, III, S 19 

Użyteczna Wiedza Taneczna dla FT PARADOX Junior, II i I 12 

Letnie Warsztaty Taneczne z pedagogami tańca dla FT 

PARADOX 

19 

Kraina kolorów - zajęcia plastyczne (5-8 lat) 6 

Szalone pędzle – abstrakcja, malarstwo (9-12 lat) 7 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży (13+) 6 

Wakacje z plastyką - zabawy w rękodzieło (10+) 5 

Wakacje z plastyką - zabawy plastyczne (6-9 lat) 6 

Zajęcia gitarowe dla stałych uczestników 7 

Razem 87 

 

W ramach działalności OPAK funkcjonuje Klub Seniora, którego głównym założeniem jest 

aktywizacja i integracja społeczna osób starszych oraz zagospodarowanie ich czasu. Klub 

Seniora obecnie liczy około 200 osób, z czego 60% osób uczestniczy we wszystkich 

prowadzonych formach działalności jakimi są: gimnastyka ogólnousprawniająca, kurs 

komputerowy, nauka języka angielskiego, warsztaty rękodzielnicze i szydełkowania, 

spotkania tematyczne i towarzyskie z muzyką oraz tańcem, imprezy promujące święta 

narodowe i okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, rocznice 

powstania Klubu Seniora. 

Udział Klubu Seniora w koncertach, spotkaniach w 2021 r. 

 Koncerty, spotkania, wycieczki Ilość uczestników  

Przekazanie ręcznie robionych fantów przez 

Seniorki na 29. Finał WOŚP 

4 

Przekazanie ręcznie robionych fantów przez 

Seniorki na rzecz zbiórki dla Bartusia 

10 

Udział Klubu Seniora w XXX edycji „Festiwalu 

Muzyka w Sandomierzu” - Kamil Bendarek 

5 

Udział Klubu Seniora w XXX edycji „Festiwalu 

Muzyka w Sandomierzu” - Ania Dąbrowska 

5 

Udział Klubu Seniora w XXX edycji „Festiwalu 

Muzyka w Sandomierzu” - Natalia Kukulska / 

Atom String Quartet / Michał Dąbrówka 

4 

Udział Klubu Seniora w XXX edycji „Festiwalu 

Muzyka w Sandomierzu” - Soyka Kwintet 

1 

Udział Klubu Seniora w XXX edycji „Festiwalu 

Muzyka w Sandomierzu” - Joanna 

Aleksandrowicz 

2 
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Udział Klubu Seniora w XIX edycji konkursu 

„Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne” 

10 

Spektakl „Życie Jadzi według mnie” 11 

Wyjazd na Targi Kielce – wystawy 

rękodzielnicze 

19 

Dzień Seniora – wyjście do kina połączone ze 

spotkaniem towarzyskim w restauracji 

„Ciżemka” 

54 

Wyjazd do Radomia na spektakl teatralny 

„Pomoc domowa” 

46 

Świąteczny koncert zespołu DGZZ 2 

Zabawa Sylwestrowa 50 

Razem 223 

 

Problemy infrastrukturalne, cele do realizacji 

Przedmiotem opisu są roboty remontowe wewnętrzne pomieszczeń Ośrodka Promocji 

Aktywności Kulturalnej przy ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu. 

Nazwa pomieszczeń Wykaz niezbędnych inwestycji 

OPAK - montaż nowoczesnych form prezentacji obiektu: reklamy 

elektroniczne, projekcje hologramowe, mural na elewacji budynku, 

- rozbudowa infrastruktury zewnętrznej obiektu z rozbudową miejsc 

parkingowych, wykonaniem podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych, 

- roboty okładzinowe (suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych), 

- roboty malarskie, 

- instalowanie sufitów podwieszanych, 

- wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, 

- kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 

elektrycznej, wodno-kananalizacyjnej, 

- wykonanie właściwej klimatyzacji oraz wentylacji pomieszczeń, 

- generalny remont pomieszczeń i sanitariatów, 

- dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 

Korytarz wejściowy - dobudowa tzw. wiatrołapu, 

- wymiana ławek siedziskowych, 

- wymiana opraw oświetleniowych, 

- montaż instalacji dostosowanej do potrzeb wystawienniczych 

Korytarz wewnętrzny - roboty rozbiórkowe – demontaż boazerii, 

- wymiana opraw oświetleniowych, 

- montaż zabudowanej szafy na kostiumy, rekwizyty, itp. 

- montaż instalacji dostosowanej do potrzeb wystawienniczych, 

Sala kameralna - roboty rozbiórkowe - demontaż paneli ściennych, 

- roboty nawierzchniowe podłogi - panele podłogowe, 

- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, 
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- zakup wyposażenia do sali (tablica interaktywna, projektor, 

komputer, sprzęt nagłaśniający, półki na sprzęt, składane stoły, 

krzesła składane) 

Sala widowiskowa i 

scena 

- roboty rozbiórkowe - demontaż boazerii, 

- montaż luster i drążków baletowych na ścianach, 

- wykonanie właściwej nawierzchni  sali, sceny i montaż 

infrastruktury scenicznej (panele LVT/winylowe), 

- poprawa akustyki, 

- wyposażenie sali w profesjonalny, stacjonarny sprzęt 

oświetleniowy, nagłośnienie, 

- wykonanie zabudowy meblowej, szafek na wymiar  

przeznaczonych do przechowywania urządzeń i rekwizytów, 

- zakup wyposażenia scenicznego: mechanizmy kurtynowe, 

urządzenia efektowe, oświetlenie widowiskowe 

Sala komputerowa i 

jej zaplecze 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty nawierzchniowe podłogi: wymiana na panele podłogowe, 

- zakup wyposażenia do sali: stoły do pracowni komputerowej, 

wymiana komputerów, montaż tablicy interaktywnej z projektorem, 

nagłośnienie pod zajęcia muzyczne, zakup instrumentów na 

zajęcia muzyczne 

Sala artystyczna - wymiana zaplecza sanitarnego, 

- demontaż ścianki odradzającej pomieszczenia, 

- zakup wyposażenia sali: wymiana stołów, krzeseł składanych, 

wykonanie zabudowy meblowej, szafek na wymiar 

przeznaczonych do przechowywania urządzeń 

 

• Działalność merytoryczna turystyczna i zasoby lokalowe:  

Sandomierskie Centrum Kultury oprócz swojej głównej statutowej działalności kulturalnej od 

kilku lat prowadzi również towarzyszącą działalność turystyczną w postaci Centrum Informacji 

Turystycznej, Podziemnej Trasy Turystycznej, Bramy Opatowskiej oraz Sali Ekspozycyjnej 

Ratusza.          

Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane przy Rynek 20 jest miejscem rejestrowym 

SCK. Do głównych zadań CIT należą: zarządzanie Bramą Opatowską, Podziemną Trasą 

Turystyczną, Salą Ekspozycyjną Ratusza, obiektem noclegowym Krępianka, a także: obsługa 

turystów, udzielanie praktycznych informacji na temat oferty Sandomierza, dystrybucja 

materiałów i pamiątek związanych z Sandomierzem, sprzedaż biletów na wydarzenia 

kulturalne, gromadzenie informacji na temat miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych 

w Sandomierzu. 

Kadrę CIT stanowią: asystent ds. promocji i turystyki, koordynator obiektów turystycznych oraz 

2 pracowników obsługi. 

Brama Opatowska – jedyna z niegdyś czterech zachowana w dobrym stanie wieża stanowi 

doskonały punkt widokowy chętnie odwiedzany przez turystów. Obiekt posiada  

5 kondygnacji, a każda z nich zaaranżowana jest inną wystawą związana z Sandomierzem.  

Obsługę stanowią dwie osoby etatowe oraz dodatkowa wspomagająca w oparciu o zlecenie  

w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.  
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Przebudowy wymaga na 1 kondygnacji boks do sprzedaży biletów do obiektu. Należy także 

przeprowadzić prace remontowe na tarasie widokowym oraz poszczególnych kondygnacjach, 

gdzie istnieje problem przesiąków.      

Podziemna Trasa Turystyczna – to budowla, która stanowi ok. 470 metrowy zespół korytarzy 

i komnat podziemnych usytuowanych pod Starym Miastem.  

Największym problemem tej budowli jest przenikanie do wewnątrz wód opadowych. Aby 

zwiększyć atrakcyjność sandomierskich lochów niezbędna jest ich nowa aranżacja 

wykorzystująca nowoczesne technologie – grę światła i dźwięku ubraną w kontekst historyczny 

Sandomierza oraz historyczne przeznaczenie podziemnej trasy.  

Obsługę tego obiektu stanowią cztery osoby etatowe uzupełniane zleceniobiorcami w okresie 

wzmożonego ruchu turystycznego. Sprawami porządkowymi Podziemnej Trasy Turystycznej, 

Obiektu noclegowego Krępianka, Sali Ekspozycyjnej Ratusza oraz Bramy Opatowskiej 

zajmują się 2 sprzątaczki.   

Sala Ekspozycyjna Ratusza znajduje się na parterze gotyckiej XVI-wiecznej budowli. Obiekt 

ten był od dłuższego czasu niedostępny dla zwiedzających. Po przeprowadzeniu prac 

remontowych, w największej, centralnej sali zorganizowana została wystawa pt. „Zgoda 

Sandomierska. Zgoda Panów - Zgoda Braci”. Organizatorami wystawy są: Urząd Miejski  

w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum Kultury oraz 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.  

Obsługę tego obiektu stanowi 1 etatowy pracownik obsługi, który wspierany jest pomocą 

pracowników Centrum Informacji Turystycznej. 

 Analiza danych ilościowych oraz finansowych w 2021 roku: 

• podsumowanie ruchu turystycznego w oparciu o liczbę sprzedanych biletów na 

Bramę Opatowską i do Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2021 

Brama Opatowska 90.947 

Podziemna Trasa Turystyczna 103.275 

 

• podsumowanie ruchu turystycznego w oparciu o przychody z Bramy 

Opatowskiej oraz Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2021 

Brama Opatowska 653.431,71 

Podziemna Trasa Turystyczna 1.468.956,86 

 

• podsumowanie ruchu turystyczne w oparciu o dochody z Bramy Opatowskiej 

oraz Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2021 

Brama Opatowska 520.940,64 

Podziemna Trasa Turystyczna 904.130,44 
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 „Romantyczny Sandomierz” – kolacje na Bramie Opatowskiej w liczbach:   

- liczba przyjętych rezerwacji: 20 szt.        

- łączna kwota z wynajęcia tarasu: 2.800 zł 

Najważniejsze działania SCK z zakresu turystyki i promocji zrealizowane w 2021 r.: 

1. utworzenie „Legendarnej Komnaty” w Podziemnej Trasie Turystycznej – nowej wystawy 

multimedialnej przedstawiającej bohaterów Sandomierza a także wzbogacenie oferty 

zwiedzania w 2 wariantach: z wizytą w „Legendarnej Komnacie” i bez; 

2. wprowadzenie sezonowych i posezonowych cen biletów wstępu do obiektów 

turystycznych, działających w strukturach SCK; 

3. udostępnienie pomieszczenia w Centrum Informacji Turystycznej, w którym utworzono 

„Salonik Sandomierski”, służący każdemu, kto kocha miast, a szuka chwili do odpoczynku 

i kontemplacji; 

4. przygotowanie oraz realizacja promocyjnej oferty m.in.: dla dzieci, matek, ojców, kobiet  

w czasie ich święta (wejście za symboliczną złotówkę do Podziemnej Trasy Turystycznej 

oraz na Bramę Opatowską); 

5. uatrakcyjnienie PTT dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Diecezjalnym w tym zakresie 

(przekazanie ekspozycji obejmującej prace Pana profesora Karola Badyny  

z ASP w Krakowie); 

6. montaż gablot informacyjnych przed obiektami turystycznymi SCK; 

7. przedłużenie współpracy z firma M13: wymiana medalmatów na dwukieszonkowe, 

umożliwiające zakup w jednym miejscu 2 żetonów pamiątkowych z kolekcji „Złota Polska”, 

zaopatrzenie urządzeń na Bramie Opatowskiej i Podziemnej Trasie Turystycznej w żetony 

pamiątkowe promujące w/w obiekty; 

8. kontynuacja oferty „Romantyczny Sandomierz” obejmującej organizację kolacji na Bramie 

Opatowskiej; 

9. doposażenie CIT oraz Bramy Opatowskiej w publikacje i pamiątki sandomierskie  

na odsprzedaż; 

10. udział pracowników CIT w szkoleniach organizowanych przez Polską Organizację 

Turystyczną i Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego  

w celu podniesienia kwalifikacji a także aktualizacji praktycznych informacji  

o atrakcjach turystycznych Województwa Świętokrzyskiego; 

11. wykonanie nowych wizytówek wspólnych dla 3 obiektów: CIT, Brama Opatowska, 

Podziemna Trasa Turystyczna a także dystrybucja ich po obiektach, skupiających wokół 

siebie turystów; 

12. aranżacja nowych wystaw czasowych w Sali Ekspozycyjnej Ratusza: „Supraskie Ikony”, 

„NURSES ON THE FRONT LINE”, „Wolna i Niepodległa”; 

13. odgrywanie na żywo bądź odtwarzanie (w zależności od możliwości czasowych trębacza) 

z tarasu Bramy Opatowskiej pieśni „Chwalcie łąki umajone” oraz „Kiedy ranne wstają 

zorze”, podtrzymując tradycję sięgającą lat 60. ubiegłego wieku; 

14. opracowanie nowych zasad promocji dot. biletu łączonego „3w1”. 

 

• Kino „Starówka” 

„Kino Starówka" powstało w styczniu 2011 roku. Wyświetlane są produkcje komercyjne  

i studyjne. Projekcje odbywają się w formacie 2D oraz 3D. Na sali kinowej znajduje się 49 

miejsc. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko do części 

kinowej. W wejściu przy ul. Krótkiej zamontowana jest platforma przyschodowa. 

Obsadę kadrową kina stanowi dwóch pracowników 
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Działalność kina w 2021 roku 

Wyszczególnienie Seanse Widzowie 

2021 r. 2021 r. 

Ogółem 473 6129 

Filmy polskie 256 3559 

Filmy europejskie 98 751 

Filmy – pozostałe kraje 119 1819 

 

Wyszczególnienie Liczba imprez Uczestnicy 

2021 r. 2021 r. 

Odczyty 

prelekcje/spotkania 

1 70 

 

Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności kina w 2021 r. 

Liczba dni, w których Kino Starówka nie działało z powodu COVID-19 

Miesiąc Liczba dni 

Styczeń 31 

Luty 11 

Marzec 12 

Kwiecień 30 

Maj 20 

Czerwiec 10 

Lipiec 0 

Sierpień 0 

Wrzesień 0 

Październik 0 

Listopad 24 

Grudzień 31 

Razem 104 

 

4. Zaplecze magazynowe i sprzętowe SCK:  

a) Magazyn główny sprzętu dźwiękowego, świetlnego, samochodu dostawczego – 

zlokalizowany przy ul. Przemysłowej (teren byłego SORH) wynajmowany niegdyś od SORH, 

a obecnie od podmiotu prywatnego. 

b) Magazyn dodatkowy na sprzęt estradowy (podesty, zadaszenie sceniczne) wynajmowany 

od PGKiM w Sandomierzu mieszczący się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.  

Sandomierskie Centrum Kultury dysponuje podstawowym sprzętem estradowym, 

dźwiękowym oraz oświetleniowym, co pozwala na realizację większości wydarzeń 

scenicznych własnym sumptem przy wykorzystaniu etatowych pracowników technicznych 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2021 
 

148 
 

oraz kiedy to niezbędne także zleceniobiorców. Kadrę działu technicznego w 2021 roku 

stanowiło 3 pracowników, z czego jeden zatrudniony na część etatu. Pracownicy ci oprócz 

obsługi technicznej wydarzeń zajmowali się również drobnymi remontami i bieżącą 

konserwacją obiektów będących w dyspozycji SCK. W najbliższym czasie istnieje potrzeba 

wymiany na nowszy posiadanego samochodu dostawczego do 3,5 tony. Obecny był 

zakupiony w 2010 roku jako używany i coraz częściej wymaga kosztownych napraw.  

 

Podsumowanie:  

 Mankamentem SCK jest gospodarowanie wieloma obiektami do prowadzenia 

działalności kulturalnej na terenie Sandomierza, co generuje większe koszty ich utrzymania  

i zwiększa potrzebę angażowania większej ilości pracowników, niż w sytuacji kiedy taka 

funkcję pełniłby jeden kompleksowy obiekt.  

 Od kilku lat dotacja organizatora przyznawana na początku roku jest niewystarczająca 

do odpowiedniego planowania wydarzeń kulturalnych i pozostałej działalności merytorycznej 

na cały rok z wyprzedzeniem. Epidemia zmusiła SCK do zmiany formuły pracy i przeniesienia 

oferty stacjonarnej do formuły online, gdzie było to tylko możliwe, jednak przez to zachwiany 

został statutowy aspekt integrujący lokalną społeczność.  

 Mimo to, opinie mieszkańców i turystów o Sandomierskim Centrum Kultury są dość 

dobre – zarówno patrząc na całość placówki jak i oceniając poszczególne obiekty wchodzące 

w jego skład. Warto podkreślić, że obiekty turystyczne działają kiedy to prawnie dopuszczalne 

7 dni w tygodniu, również w okresie Świat. Dział artystyczny i techniczny kiedy sytuacja 

epidemiczna tego nie zabrania również pracuje niemal 7 dni w tygodniu  

o niestałych godzinach, starając się przygotować ofertę weekendową a podczas weekendu  

ją zrealizować. SCK współpracuje z wieloma innymi instytucjami na terenie Sandomierza 

(Szkoły, Muzea, Świetlica, Biblioteka, Urzędy i partnerzy prywatni) działając na rzecz dobrego 

wizerunku całego miasta.  
    

2) Miejska Biblioteka Publiczna 
 
W skład Biblioteki wchodzą następujące działy: 

ul. Armii Krajowej 1 (lokal zastępczy)- Wypożyczalnia dla Dorosłych 

                        Oddział dla Dzieci 

                        Czytelnia 

                        Dział Zbiorów Audiowizualnych 

                        Dział Zbiorów Specjalnych 

ul. Armii Krajowej 5A- Filia Nr 1 

ul. Portowa 24- Filia Nr 2 

 Praca od stycznia 2021 odbywała się w systemie 2-zmianowym. Od maja 2021r. 

Biblioteka otwarta była w soboty. 

 Z powodu remontu i przebudowy budynku głównego przy ul. Parkowej 1 czynne były  

w tymczasowej siedzibie: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci. Praca w filiach 

odbywała się w trybie dwuzmianowym w godzinach od 9.00 do 17.00. Na czas remontu  

zamknięte były Działy: Zbiorów Specjalnych i Zbiorów Audiowizualnych. 

 Zbiory te złożono w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul Mickiewicza, trafiły tam też 

kolekcje zbiorów prof. Zbigniewa Kabaty, Rodziny Kamockich, książki z autografami pisarzy i 

poetów, Multiroom- magiczny dywan i wyposażenie. 
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I. Zbiory biblioteki w jednostkach inwentarzowych 

Zbiory biblioteki w jednostkach inwentarzowych ogółem 

Rok Liczba jednostek 

2021 108.480 

 

II. Przybytki jednostek inwentarzowych ogółem 

Przybytki jednostek inwentarzowych ogółem 

Rok Liczba jednostek zakup dar 

2021 2440 1267 1173 

 

III. Wydatki na zakup księgozbioru 

Wydatki na zakup księgozbioru 

Rok ogółem MBP MKiDN 

2021 31.610 25.360 6.250* 

*80% wkładu własnego do środków MKiDN 

IV. Wydatki na zakup zbiorów na 100 mieszkańców 

Wydatki na zakup zbiorów na 100 mieszkańców 

Rok Kwota 

2021 139 zł 

 

V. Czasopisma prenumerata 

Czasopisma prenumerata 

Rok Kwota Liczba tytułów 

2021 6122zł 23 

 

VI. Liczba czytelników ogółem 

Liczba czytelników ogółem 

Rok Liczba czytelników 

2021 2182 

Spadek liczby czytelników jest wynikiem ograniczeń godzin otwarcia spowodowanych 

pandemią oraz przenosinami do lokalu zastępczego w związku z remontem. 
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VII. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 

Rok Liczba mieszkańców 

2021 9,6  

 

VIII. Kategorie czytelników według zajęcia 

Kategorie czytelników według zajęcia 

Rok ogółem Osoby uczące się Osoby pracujące pozostali 

2021 2182 604 870 708 

 

IX. Kategorie czytelników według wieku 

Kategorie czytelników według zajęcia 

Rok ogółem Do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat Pow. 

60 

2021 2182 29 244 105 151 95 434 597 527 

 

X. Liczba odwiedzin w bibliotece 

Liczba odwiedzin w bibliotece 

Rok Liczba osób 

2021 18.791 

 

XI. Liczba wypożyczeń na zewnątrz 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz 

Rok Liczba woluminów 

2021 49.074 

 

XII. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w  woluminach. 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w  woluminach. 

Rok Liczba woluminów 

2021 215 

 

XIII. Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem 

Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem 

Rok Liczba woluminów 

2021 1373 

 

XIV. Wypożyczenia międzybiblioteczne 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 
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Rok Liczba woluminów 

2021 9 

 

XV. Liczba udzielonych informacji 

Liczba udzielonych informacji 

Rok Liczba informacji 

2021 2130 

 

XVI. Audiobooki i czytaki 

Audiobooki i czytaki 

Rok Zbiory czytak 

2021 1052 3 

 

XVII. Liczba imprez organizowanych przez MBP- załączniki 

Liczba imprez organizowanych przez MBP 

Rok Liczba imprez 

2021 26 

 

XVIII. Liczba komputerów MBP( +2 filie) 

Liczba komputerów MBP( +2 filie) 

Rok Liczba komputerów 

2021 18 

 

XIX. Zbiory opracowane komputerowo (MBP+2 filie) 

Zbiory opracowane komputerowo (MBP+2 filie) 

Rok % 

2021 66 

*System opracowania zbiorów SOWA-2, od kwietnia 2021 r. działa biblioteczny fanpage na 

Facebooku. 

 

XX. Liczba odwiedzin strony internetowej Biblioteki 

www.sandomierz.naszabiblioteka.com 

e-mail: kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com 

Liczba odwiedzin strony internetowej Biblioteki 

Rok Liczba odwiedzin 

2021 7785 

 

 

 

http://www.sandomierz.naszabiblioteka.com/
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XXI. Zbiory zdigitalizowane 

Zbiory zdigitalizowane 

Rok Liczba stron 

2021 13 

 

XXII. Dyskusyjny Klub Książki 

Dyskusyjny Klub Książki 

Rok spotkania uczestnicy wycieczki Liczba 

omówionych 

książek 

Spotkania 

autorskie 

2021 12 103 1 24 - 

 

W 2021 r. Małgorzat Chrzelest otrzymała nagrodę od Instytutu Książki za recenzję. Dyskusyjny 

Klub Książki zdobył w 2021 roku II miejsce śród klubów działających w województwie 

świętokrzyskim . 

  

XXIII. Pracownicy biblioteki 

Pracownicy biblioteki 

Rok ogółem Wykształcenie 

wyższe 

bibliotekarskie 

Wykształcenie 

wyższe inne 

Wykształcenie 

średnie 

bibliotekarskie 

Pracownicy 

administracyjni 

2021 18 8 3 5 2 

 

XXIV. Doskonalenie zawodowe pracowników 

Doskonalenie zawodowe pracowników 

Rok Liczba szkoleń Liczba godzin miejsce 

2021 6 124 online 

 

Od 2005 r. przy Bibliotece działa Klub Miłośników Sandomierza im. Mariana Polońskiego oraz 

Redakcja czasopisma społeczno-kulturalnego „Sandomierzanin”, tu także ma siedzibę 

Kapituła wyboru „Sandomierzanina i Nadziei Sandomierza Roku”. Biblioteka bierze udział  

w organizacji wręczenia w/w tytułów.  

 W maju 2019 roku Biblioteka otrzymała nominację do tytułu Biblioteka Roku 2018 woj. 

świętokrzyskim 

 W 2020 r, w związku z podjęciem decyzji o remoncie i przebudowie budynku Biblioteki 

zawieszone zostało dotychczasowe funkcjonowanie Biblioteki. Według planów na parterze 

powstanie muzeum drukarstwa, które będzie kontynuatorem tradycji drukarskich  

w Sandomierzu , w tym jezuickiej i innych. Bazą do powstania muzeum będzie wyposażenie 

drukarni akcydensowej M. Pliżgi. W zbiorach Biblioteki znajdują się starodruki pochodzące  

z drukarni jezuickiej. Na parterze planuje się organizowanie wystaw czasowych. Na parterze 

mieścić się będzie również Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci. I piętro to sala konferencyjna 

z zapleczem (organizowanie spotkań autorskich, DKK, KMS  

i innych imprez). Będzie tu także Dział Zbiorów Specjalnych z pracownią digitalizacji, 
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serwerownia, pokój informatyka, irian”, administracja Biblioteki i siedziba DKK  i Redakcji 

„Sandomierzanina”. II piętro to Dział Zbiorów Audiowizualnych, Multiroom- zaczarowany 

dywan, Czytelnia sensoryczna, Czytelnia, Dział Zbiorów Regionalnych tzw. „Sandomirian”, 

kolekcja KJ.Kamockiego i prof. Z. Kabaty 

 Na dziedzińcu mogą odbywać się spotkania autorskie i inne imprezy w tzw. „Salonie 

pod chmurką”. Biblioteka może też wyświetlać filmy, gdyż posiada odpowiednią licencję.  

W ścianie od ul. Parkowej  zamontowana jest wrzutnia książek dla czytelników, którzy będą 

chcieli skorzystać ze zwrotu książek po zamknięciu Biblioteki. Zaś w muzeum drukarskim  

przybliżany będzie proces powstawania gotowego tekstu (plakatu, druku, ulotki itd.).  

W II-piętrowej części budynku będzie działać winda osobowa. 

Biblioteka będzie udzielała informacji i zapytań dotyczących zbiorów, w tym zbiorów 

regionalnych, oraz działalności placówki. 

 W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna obchodzić będzie swoje 115 urodziny. 

 
  

XII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  
 

1. Pokazy mody najlepszych projektantów z całej Polski, show akordeonowe, wokalne  

i taneczne, aktywne, niezwykłe kobiety. Drugie takie wydarzenie w regionie – Sandomierz 

Fashion Street odbył się 8 sierpnia 2021 r. Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko z powodu 

rozmachu, z jakim je zorganizowano, ale także dlatego, że połączyło wiele różnych instytucji 

oraz samorządów leżących na granicy dwóch województw w ramach idei Czwórmiasta  

i partnerstwa lokalnego, wśród których znajduje się również miasto Sandomierz. To było 

święto kobiecości, współpracy i kultury. Przez kilka tygodni odbywały się warsztaty, pokazy 

i spotkania, których finałem była niedziela 8 sierpnia. Na sandomierskiej starówce o godz. 

17.00 rozpoczęło się główne show. Był to pokaz mody z udziałem dziewięciu polskich 

projektantów z różnych części Polski: Ewa Zbaraszewska, Agnieszka Bliszczyk, Anna 

Łucka-Wójcik, Gabriela Tomaka-Ząbek, Justyna Wesołowska, Kaja Adamus, Mateusz 

Gurgul, Serafin Andrzejczak oraz znanych osób ze świata showbiznesu. – Nasze 

wydarzenie naprawdę łączy – przekonuje Justyna Wesołowska, pomysłodawczyni  

i organizatorka SFS. – W gronie organizatorów mamy pozytywnie zakręconych ludzi, którzy 

społecznie z nami działają, bo po prostu chcą. Udowadniamy, że kultura, moda i lokalność 

to wartości, które mogą burzyć wszelkie bariery, to nasz wielki potencjał i warto na tej bazie 

budować dalszą współpracę. W programie tego wyjątkowego wieczoru odbył się także 

koncert muzyczny w wykonaniu Diany Ciecierskiej. 

 

 

W ramach wspólnych akcji kulturalnych na stronach miast i w mediach społecznościowych 

pojawiały się informacje o współorganizacji poszczególnych wydarzeń – np. II Edycji 

Sandomierz Fashion Street – imprezie organizowanej w 2021 r.  

- Wspólną inicjatywą Sandomierza z sąsiednimi gminami i powiatami jest członkostwo 

w Klastrze Lasowiackim. Sandomierz jest członkiem Klastra na podstawie „Deklaracji 

Założycielskiej Klastra Lasowiackiego, podpisanej w 2021 roku przez Janusza Stasiaka 

zastępcę burmistrza Sandomierza. Powołanie Klastra było reakcją na rosnące 

zainteresowanie korzystaniem z zasobów lasowiackiego dziedzictwa kulturowego. Klaster 

Lasowiacki ma na celu sieciowanie i organizowanie współpracy podmiotów działających, czy 

też dopiero planujących aktywność z myślą o lokalnych potencjałach. Tworzy go grupa 

podmiotów, nawiązujących w swojej działalności do kultury lasowiackiej, które łączą się, by 
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wspólnie budować strategię rozwoju regionu, stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną 

oraz rozwijać własną działalność. Inicjatorzy i podmioty dążące do powstania klastra kładą 

nacisk na to, by turysta, który pojawi się w naszym regionie, nie ograniczał swojego pobytu do 

kilku godzin spędzonych w Sandomierzu, ale by zechciał zwiedzić także inne ciekawe 

miejscowości, skorzystać z atrakcyjnej oferty proponowanej przez szeroko rozumianą branżę 

turystyczną i by powrócił do domu z pięknymi wrażeniami i wyjątkowymi lasowiackimi 

pamiątkami. W tym celu właśnie powstał klaster – ma służyć wypromowaniu regionu, by stał 

się rozpoznawalny w kraju, podmiotom działającym w nim ma przynieść realną korzyść, zaś 

mieszkańcom i osobom aktywnie działającym pozwolić na utożsamianie się z dziedzictwem 

Lasowiaków. 

 

2. Współpraca międzynarodowa: 

 

✓ 7 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online z przedstawicielami miasta partnerskiego 

Emmendingen. Wzięli w nim udział Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza. Stefan 

Schlaterrer Nadburmistrz Emmendingen, przedstawiciele stowarzyszenia partnerskiego  

z Emmedingen i tożsamego stowarzyszenia z Sandomierza.  

✓ 9 października 2021 roku odbyło się spotkanie Marcina Marca burmistrza Sandomierza  

z burmistrzem Volterry - Giacomo Santi. Rozmowy dotyczyły planów na przyszłość, 

obchodów 10-lecia partnerstwa naszych miast oraz innych projektów. 

✓ W dniach 4-14 października praktykę studencką w Urzędzie Miasta w Sandomierzu odbyła 

Nesime Depner. W trakcie praktyki zawodowej Nesime została zapoznana ze Statutem 

Gminy Sandomierz oraz zadaniami własnymi, tj. sprawami kultury promocji, sportu  

i turystyki. Podczas dziewięciodniowej praktyki Nesime Depner zajmowała się m.in. 

tworzeniem przewodnika po Sandomierzu w formie wideo w dwóch językach (niemiecki, 

angielski). Praktyki w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu umożliwiły praktykantce kontakt 

zawodowy i zapoznanie z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych 

instytucjach: zarówno bezpośrednio w Urzędzie, jak również w sandomierskim Centrum 

Informacji Turystycznej. Celem wspólnego projektu było przede wszystkim stworzenie 

możliwości poznania nowoczesnych kanałów promocji z udziałem Internetu i nowych 

technologii oraz zdobycie wiedzy dotyczącej tradycyjnych i nowych gatunków marketingu 

miejskiego. 

 

Podsumowanie:  

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi przez pandemię covid-19 była 

znacznie utrudniona, zwłaszcza współpraca międzynarodowa. Odwołane zostały po raz 

kolejny uroczystości w Emmendingen, planowane z okazji 30. rocznicy partnerstwa miast 

Sandomierza i Emmendingen. W ramach owocnego powrotu do współpracy międzynarodowej 

z Volterrą udało się zorganizować w miesiącach, gdy wizyty międzynarodowe były możliwe 

wizytę Pana Burmistrza Sandomierza w Volterze. Te spotkania zaowocowały dalszymi 

planami rozwoju współpracy. 

 

 


