
Protokół Nr 57  
z  LVII  sesji  Rady Miasta Sandomierza  
w dniu 30 l istopada 2022 roku  
Ratusz  
 
Godzina rozpoczęcia sesji:  10:00  
Godzina zakończenia sesji:  14:20  
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 
Sesję otworzył i  prowadził  Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza .   Ponadto uczestnikami sesji  byli:   

1.  Marcin Marzec –  Burmistrz Miasta Sandomierza;  
2.  Janusz Stasiaka -  Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;  
3.  Aneta Przyłucka –  Sekretarz Miasta Sandomierza;  
4.  Barbara Grębowiec –  Skarbnik Miasta Sandomierza;  
5.  Angelika Kędzierska –  Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

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

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;  
7.  Paweł Wierzbicki –  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacj i  w 

Sandomierzu;  
8.  Tamara Socha –  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;  
9.  Wojciech Dumin –  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Sandomierz;  
10.  Dorota Tarnawska –  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu;  
11.  Adam Piskor –  p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu;  
12.  dr Piotr Kossak –  Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierz;  
13.  Nina Szymańska –  przedstawiciel Związku Świętokrzyskich  i  

Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych;  
14.  Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  

Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że w dzisiejszej sesj i  
Rady Miasta Sandomierza udział bierze 18 radnych, jak w załączonej l iście 
obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  Dodał, że 
mandat radnego Andrzeja Bolewskiego wygasł zgodnie z wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt II I  OSK 4025/21 z dnia 28 
września 2022 roku. W związku z powyższym Rada Mias ta Sandomierza l iczy 
20 radnych.  
 
Radni nieobecni:  Marcin Świerkula, Krzysztof Szatan.  
Radni usprawiedliwieni.     
W związku z tym stwierdził  quorum.  
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Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił  zebranych o 
uczczenie pamięci minutą ciszy dwóch zma rłych wieloletnich pracowników 
Urzędu Miejskiego: Pana Janusza Sierokosza oraz Marcina Gierachy.  
 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad 
LVII sesji  Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i  poprosi ł  o zgłaszanie 
ewentualnych uwag:  

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;  
2.  Przyjęcie porządku obrad;  
3.  Debata dot. planowanego utworzenia Sandomiersko –  Nadwiślańskiego 

Parku Krajobrazowego;  
4.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości;  
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;  
6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy f inansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi  
powiatowej nr 1732T –  ulicy Koseły w Sandomierzu oraz  przebudowa 
drogi powiatowej 1734 T –  ulicy Mickiewicza w Sandomierzu w ramach 
zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Sandomierskiego  
w miejscowościach Sandomierz, Koprzywnica i  Dębiany”;  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022r. z późn. zm. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na 
Ukrainie;  

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2022 -2038;  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru l ikwidacj i  Fi l i i  nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej,  mieszczące j się przy ul. Armii Krajowej 5 w 
Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu;  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom  kosztu 
przewozu dzieci,  młodzieży i  uczniów do placówek oświatowych, o 
których mowa w art .  32 ust. 6 i  art . 39 ust. 4 i  ust. 4a ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. –  Prawo Oświatowe;  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, 
bagażu i  zwierząt  środkami komunikacj i  miejskiej;  

12.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza;  
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13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy;  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracj i  za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej, przez właścicieli  nieruchomości zamieszkałych;  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla 
seniorów pod nazwą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Sandomierzu 
oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu;  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” 
w Sandomierzu;  

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomo cy 
Społecznej  
w Sandomierzu;  

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2023 rok;  

19.  Przyjęcie protokołu z  LV i  LV I  sesji  Rady Miasta Sandomierza;  
20.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach 

miasta;  
21.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o 

działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, 
wolne wnioski;  

22.  Zamknięcie obrad.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  złożył wniosek o prowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 
2022 rok, który zakłada wprowadzenie środków na wypłatę tzw. „dodatku 
węglowego”.  
  
Więcej uwag nie było.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek Burmistrz Miast 
Sandomierza pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał projekt porządku 
obrad pod głosowanie  z uwzględnieniem wprowadzenia dodatkowego 
projektu uchwały jako pkt. 6 .  
 Wynik głosowania:  
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 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad 
LVII sesji  Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 3 
Debata dot. planowanego utworzenia Sandomiersko –  Nadwiślańskiego 
Parku Krajobrazowego;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że  ze względu na niską 
frekwencję wśród radnych na spotkaniu dot. Parku Krajobrazowego 
zaproszeni na sesję zostali  przedstawiciele Zespołu Świętokrzyskich Parków 
Krajobrazowych. 
 
Nina Szymańska –  przedstawiciel Związku Świętokrzyskich i  Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych  powiedziała, że pierwsze spotkanie dot. utworzenia 
Parku Krajobrazowego odbyło się w styczniu bieżącego roku. Następnie 
powiedziała, m.in.,  że:  
„Główna siedziba parku znajduje się w Kielcach, na ulicy Łódzkiej  (…) .  
Instytucja istnieje od ponad 30 lat. Wed ług Ustawy o ochronie przyrody , Park 
Krajobrazowy to obszar chroniony ze względów historycznych,  
przyrodniczych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych ,  w celu 
zachowania popularyzacji  tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Planowany Sandomierski Park Krajobrazowy obejmie 10 gmin z 
dwóch powiatów :  Opatowskiego i  Sandomierskiego. Będzie  zajmował obszar 
25.000 Ha. Na chwilę obecną w Województwie Świętokrzyskim  mamy 8 
parków krajobrazowych. (…)  Do podstawowych zadań parku ,  to nie tylko 
ochrona przyrody, ale również edukacja, o której opowiem w późniejszej 
części s lajdów.  (…)  
Pierwszy park ,  o którym opowiem jest to Cisowsko-Or łowiński .  Jest jednym z 
większych parków pod względem powierzchniowych ,  pokryty głównie wielu 
gatunkowymi lasami.  Na uwagę zasługuje Rezerwat „Białe Ługi”, który 
charakteryzuje się śródleśnym torfowiskiem. Bardzo ważnym elementem jest 
Rezerwat C isów, którego nazwa wcale nie pochodzi od nazwy drzewa, tylko 
od nazwy miejscowości ,  gdzie w kościele znajduje  się f igura diabła obok 
ołtarza.   
Jeleniowski Park Krajobrazowy, jest najmniejszym parkiem z parków 
świętokrzyskich i  co jednak nie umniejsza jego walor om krajobrazowym. Park 
charakteryzuje się typowo górskim terenem.  Jest najwyżej położonym 
parkiem w Województwie Świętokrzyskim .  Charakterystycznym elementem 
przyrody nieożywionym ,  są tu rumowiska skalne, zwane „gołoborzami” .   
Sieradowicki Park Krajobrazowy jest w 85 procentach  pokryty lasami.  Wśród 
wielu śladów ,  z  czasu okupacji  najtragiczniejszą wymowę ma wieś M ichniów, 
gdzie hitlerowcy wymordowali mieszkańców. Obecnie znajduje się tam 
Mauzoleum Martyrologii  Wsi Polskiej .   
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Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy posiada największą otul inę 
wokół parku ponad 27 .000 ha. Atrakcją parku jest Dąb Bartek,  który ma około 
700 lat. Znajduje się on nie w samym parku, ale w otulinie parku.  Na uwagę 
zasługują  wąwozy lessowe, które również są bardzo piękne. My nas w 
Sandomierzu możemy się pochwalić takimi wąwozami  –  są przepiękne. Góra 
Krasna, położona również w otulinie parku, stanowi największy w 
województwie obszar bagien oraz podmokłych łąk i  lasów .   
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy –  najmłodszy park. Myślę, że 
najbardziej nam znany, bo mamy do Kielc bardzo b lisko. Posiada najwięcej 
rezerwatów przyrody. To jest właśnie park, który ,  wrócę tu do rozmowy 
przed sesją, bo Panowie tu radni zapytali  o Sandomierz, który jest l iczną 
zabudową. Właśnie ten park jest, posiada l iczną zabudowę .  W lewym rogu 
slajdu widzimy w łaśnie ruiny zamku w Chęcinach, które są umieszczone w 
logo naszego parku.  Park nazywany jest „rajem dla geologów”. Wspaniałym 
przykładem jest Jaskinia Raj, która udostępnia 1800  metrów  dla turystów .  
Posiada niepowtarzalną sza tę naciekową.   
Nadnidziański Park Krajobrazowy jest jednym z trzech parków Ponidzia. Parki ,  
które omówię jest ich trzy, są najstarszymi parkami w Województwie 
Świętokrzyskim. Rozciąga się on wzdłuż rzeki Nidy ,  wśród rozległych łąk, 
gdzie tworzą l iczne starorzecza i  rozlewiska. Ogromny park, obszar parku 
bogaty jest w liczne obiekty świadczące o historii .  Wiślica i  Pińczów  jest tego 
doskonałym przykładem.  Malowniczy krajobraz doliny otaczają kopulaste 
g ipsowe wzgórza ze skałkami oraz l iczne stanowiska ciepłolubne j  roślinności,  
takie jak miłek wiosenny, które oczywiście możemy zobaczyć tylko wiosną, 
ale jeszcze jest do zobaczenia dyptam jesiennolist ny oraz nasz dziewięćsił  
pop łocholistny ,  który mówiłam, że jest naszym symbolem.  Bardzo często 
pracownicy zespołu parków wspólnie z mieszkańcami dbają o zabytki piękne, 
a czasami zapomniane. Nie boimy się również takiej pracy.  
Szaniecki Park Krajobrazowy: w południowo zachodniej części  parku znajdują 
się wody mineralne, które są wykorzystywane w Busku Zdroju i  w Solcu 
Zdroju. Najcenniejszym obszarem jest Rezerwat Owczary. Głównym 
przedmiotem jego ochrony stanowią źródła solankowe. Możemy powiedzieć, 
że mamy tam takie małe nasze morze.   
Kozubowski Park Krajobrazowy jest najmniejszy z parków pod względem 
powierzchniowym. Charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu ,  
również są piękne wąwozy lessowe. Możemy zobaczyć rzadkie ciekawe 
gatunki rośl in. Storczyk purpurowy, który jest na slajdzie ,  obuwik pospolity . 
W Rezerwacie Polana Polichno znajduje się jedyn e w Polsce stanowisko 
groszku pannońskiego. Występuje tu największy polski  chrząszcz jelonek  
rogacz.  
Jak na początku wspomniałam, zajmujemy się edukacją w szeroko pojętym 
gronie. Moje koleżanki i  koledzy odwiedzają szkoły, przedszkola, oddziały 
dziecięce. W czasie pandemii nie zaprzestaliśmy edukacji ,  lekcje odbywały się 
online. Posiadamy dwie sale edukacyjne w Kielcach i  w Umianowicach. (…)  
Jednak nic nie zastąpi pośredniego kontaktu z przyrodą. Staramy się 
uwrażliwiać dzieci na otaczające piękno, posiadamy  ścieżki dydaktyczne o 
różnej tematyce, które wywołuje mnóstwo pytań ,  zainteresowań  i  uśmiechu 
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na twarzach dziec i. (…)  30 września 2022 roku został oddany budynek w 
Umianowicach. Znajduje się w  Gminie Ki je, posiada ponad 50 miejsc 
noclegowych, salę dydaktyczną ,  owczarnię.  Obok ośrodka jest kolejka 
wąskotorowa .  Ogromną atrakcją ośrodka jest wielkogabarytowe  „Nidarium”, 
które ukazuje życie w Nidzie” .   
Następnie Pani Nina Szymańska przedstawiła proponowane zakazy jakie będą 
obowiązywać na terenie przyszłego pa rku: 

1.   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor ,  
legowisk innych schronień ,  miejsc rozrodu oraz tarlisk i  złożonej ikry ,  z  
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności ,  w 
ramach racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej, rybackiej i  łowieckiej .  

2.  dokonania zmian stosunków wodnych. Jeżeli  zmiany te nie służą  
ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej,  leśn ej, wodnej 
lub rybackiej .   

3.  Likwidowania, zasypywania i  przekształcania zbiorników wodnych ,  
starorzeczy oraz obszarów wodno -błotnych .  

4.  prowadzenie chowu i hodowli metodą bez ściółkową .  Ponadto dodała, 
że władze parku nie zakażą pryskania drzew, wycinki  ogrodów 
sadowniczych oraz rozbudowie gospodarstw rolnych.  

 
Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych  powiedziała że dokumentacja dot. 
planowanego Parku Krajobrazowego została przygotowana przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Planowany park ma promować nie tyko 
walory przyrodnicze,  krajobrazowe ale również historyczne związane z 
Miastem Sandomierz.  
Funkcjonowanie parku nie zakłóci rozwoju wspomnianych terenów a 
przewidziane prawem zakazy są zakazami miękkimi i  będą synchronizowane z 
rozwojem planistycznym miasta.  
 
Radny Janusz Poński :  Czy funkcjonowanie parku niesie za sobą restrykcje, co 
do prowadzenia działalności gospodarczej?  
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych  powiedziała, że nie .  Następnie  
dodała, że: „z całą stanowczością mogę odpowiedzieć, że nie hamuje to 
rozwoju gospodarczego miasta, ani gmin, które będą wchodzić w skład 
projektowanego parku  krajobrazowego”.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił  o przedstawienie 
korzyści płynących z faktu powstania Parku Krajobrazowego zwłaszcza 
kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych np. z Ministerstwa Klimatu 
WFOŚiGW na działania w obszarze ochrony środowiska w ramach Zielonego 
Ładu. Wyraził  nadzieje, że park nie będzie blokował możliwości prowadzenia 
swobodnie działalności gospodarczej .   
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Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych powiedział,  że położenie gminy na 
terenie Parku Krajobrazowego w ubieganiu się o środki zewnętrzne na 
ochronę przyrody jest zawsze dodatkowym atutem, nigdy p rzeszkodą.  
Dodała, że w ubieganiu się o środki uni jne na ochronę przyrody gmina  
uzyskuje dodatkowe punkty .  Podkreśli ła fakt, że Związek Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych pozyskuje środki zewnętrzne i  ma w 
tej dziedzinie duże doświadczenie.  Zaapelowała o współprace.  
 
Radny Sylwester Łatka  powiedział,  że jednym z zakazów będzie  prowadzenie 
chowu i hodowli metodą bezściółkową. W związku z tym sformuował pytani e: 
Czy istniejąca hodowla w rejonie przyszłego parku krajobrazowego  –  
Sandomiersko-Nadwiślańskiego, hodowla klatkowa będzie musiał u legnąć 
l ikwidacj i? 
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych :  Nie.  
 
Radny Jacek Dybus wyraził  ubolewanie z faktu, że prawobrzeżna cześć miasta 
nie została włączona do planowanego parku.   
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych powiedziała, że zawsze jest 
możliwość poszerzenie granic parku. Takie działania warto ewentualnie 
podejmować już po jego utworzeniu.   
 
Radny Robert Kurosz sformuował pytanie dot. procedury zmiany 
proponowanych zakazów  oraz w zakresie współpracy z Polskim Związkiem 
Łowieckim.  
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych powiedziała, że zmiany w aspekcie 
proponowanych zakazów muszą odbywać się za zgodą wszystkich gmin. 
Dodała, że funkcjonowanie Parku Krajobrazowego nie wpłynie na działania 
PZŁ na tym obszarze.  Kwestie te uregulowane są w Prawie Łowieckim. 
 
Radny Andrzej Lebida powiedział,  że Miasto Sandomierz  posiada piękne  
tereny ,  wąwozy, parki . Wyraził  sceptycyzm dot. utworzenia Parku 
Krajobrazowego.  
 
Radny Marek Strugała  w kontekście planowanego parku  sformuował pytanie 
dot.  możliwości wędkowania oraz odstrzału dzików.  
  
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych powiedziała, że władze parku nie 
będą wprowadzać żadnych ograniczeń w zakresie wędkarstwa bądź 
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kontrolowanego, planowanego odstrzału np. dzików. W tych kwestiach 
obowiązują szczegółowe przepisy prawa wynikające z konkretnych ustaw. Na 
koniec ponownie zaapelowała o chęć nawiązania współpracy między 
władzami związku a Miastem Sandomierz.  
 
Radny Jerzy Żyła :  Czy utworzenie Parku Krajobrazowego nie ograniczy w 
realizacji  planów rocznych lub wieloletnich kół łowieckich? oraz Jaki wpływ 
będzie miało funkcjonowanie parku na realizację inwestycji  
przeciwpowodziowych?  
 
Krystyna Wójcik-Daniluk –  dyrektor Związku Świętokrzyskich i  
Nadnidz iańskich Parków  Krajobrazowych powiedziała, że utworzenie parku 
nie będzie miało żadnego wpływu  w zakresie funkcjonowania kół łowieckich. 
Z kolei oddzielną kwestią jest ustalenie zakresu gospodarki łowieckiej . 
Dodała, że w kwestii  inwestycji  przeciwpowodziowych dyrekcja parku nie ma 
żadnych kompetencji  co do ograniczeń w tym zakresie.    
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  zamknął dyskusję w tym punkcie 
porządku obrad mówiąc, że kwest ia utworzenia parku pozostaje otwarta. 
Podziękował również zaproszonym gościom za przybycie. W związku z 
powyższym oddał głos Panu Pawłowi Niedźwiedź  Zastępcy Starosty Powiatu 
Sandomierskiego. 
 
Paweł Niedźwiedź  Zastępca Starosty Powiatu Sandomierskiego  powiedział,  
że przedmiotem obrad sesj i  Rady Miasta Sandomierza jest m.in. kwestia 
podwyżki podatków. Dodał, że: „ w imieniu Zarządu Powiatu Sandomierskiego, 
reprezentowanego przez obecną tutaj  Grażynę Szklarską oraz Ryszarda 
Nagórnego oraz w  imieniu dyrekcji  Szpitala Specjal istycznego imienia Ducha 
Świętego w Sandomierzu ,  reprezentowanego przez pana dyrektora 
Kulińskiego  zwracamy się o pomoc. Szpital w Sandomierzu rocznie 
odprowadza na konto Miasta Sandomierza kwotę z tytułu podatku od 
nieruchomości ,  ponad 300.000,00 zł .  Może wydawać się, że to nie jest duża 
kwota, natomiast na wczorajszej sesji  Rady powiatu przeznaczyliśmy kwotę 
ponad 140.000,00 zł na zakup  urządzenia niezbędnego na potrzeby oddziału 
ginekologicznego. To jest urządzenie USG. Obecne ma już kilkanaście lat, 
żadnych w zasadzie wymagań nie spełnia .  Następne urządzenie USG, koszt 
takiego urządzenia to jest kwota około 200 .000,00 zł ,  traf i  na oddział 
intensywnej terapii.  Też jest to wydatek niezbędny i  jeszcze na dodatek 
aparat EMG na potrzeby oddziału neurochirurgii  w Sandomierzu.  Szanowni 
Państwo ,  szpital w Sandomierzu czekają ogromne inwestycje .  W kontrakcie 
programowym Województwa Świętokrzyskiego jest przewidziana kwota na 
szpital w Sandomierzu , w okolicach 100.000.000 ,00 zł .  Z tego na samo 
Centrum ambulatoryjno-zabiegowe, po l icznych interwencjach, po  
rozmowach z Urzędem Marsza łkowskim, po uzyskaniu wreszcie zgody Komisj i  
Europejskiej jest przeznaczona kwota 70 .000.000,00 zł .  Aby wystartować do 
tego projektu potrzebujemy około 2 .000.000,00 zł  na samą dokumentację 
projektową .  To są duże kwoty. Ja wiem, że miasto jest w trudnej sytuacji  
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f inansowej. Zresztą jak chyba każda jednostka sa morządu terytorialnego .  My 
po prostu prosimy o zastosowanie takiego samego rozwiązania, jakie 
funkcjonuje na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim na przykład  w Stalowej 
Woli,  gdzie podatek od nieruchomości  n ie jest może zwalniany, ale jest na 
pewno oddawany w formie dotacji .  I  dodatkowo na przykład Stalowa Wola  
ostatnio cały oddział  neurochirurgii  szpitala stalowowolskiego, którego nie 
jest organem prowadzącym, oddała i  wyposażyła.  Tak że  900 osób pracuje w 
sandomierskim szpitalu. Większość z tych osób to są mieszkańcy 
Sandomierza, którzy  tutaj odprowadzają podatek od osób fizycznych ,  
dochodowy. Na ten moment Szanowni Państwo wolnych łóżek w szpitalu 
sandomierskim jest około 20. To tylko i  wyłącznie świadczy o wysokiej jakości 
usług świadczonych przez sandomierską lecznic ę. Tak że pomoc finansowa, o 
którą apelujemy, którą głosami Państwa  radnych mogłaby zostać udzielon a 
dla szpitala, dla mieszkańców ziemi sandomierskiej znaczy bardzo dużo”.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że poruszona 
kwestia stanowi temat otwarty, do dyskusji  i  do rozważenia. W dniu 
dzisiejszym jednak rada podejmuje uchwałę, co do wysokości  podatków a nie 
ewentualnej pomocy sandomierskiemu szpitalowi.  
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
Dodała, że kwestia przekazywania dotacji  na potrzeby sandomierskiego 
szpitala jest sprawą  otwartą. Dodała, że radna Kazimiera Bednarska 
wnioskowała o pozostawienie wysokości podatk ów na dotychczasowym 
poziomie.  
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza  powiedziała, że 
przedmiotowa uchwała  dotyczy zwiększenia stawek podatku od 
nieruchomości o 11,8% zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu 
Statystycznego .  Z tytułu zwiększenia podatków wpływy do budżetu zwiększą 
się o 1.500.000,00 zł .  Projekt uchwały zakłada zwiększenie wskaźnika 
podatku od nieruchomości  związanych na cele zdrowotne z dotychczasowych 
4,28 na 4,79. Na koniec Skarbnik Miasta powiedziała, że ewentualne 
zwolnienia z podatków dokonuje rada gminy ale nie w stosunku do danej 
palcówki a na wszystkie nieruchomości  związane z konkretną branżą.   
 
Radna Kazimiera Bednarska zaapelowała do Burmistrza Miasta i  radnych  o 
udzielanie wsparcia sandomierskiemu szpitalowi w postaci dotacji  na zakup 
sprzętu medycznego lub na realizację usług medycznych .      
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Radna Agnieszka Frańczak -Szczepanek  również przyłączała się do apelu 
radnej Kazimiery Bednarskiej . Dodała, że samorząd w obliczu inwestycji  jakie 
planuje dyrekcja szpitala powinien pozostawić wysokość podatków na 
dotychczasowym poziomie. Zwróciła uwagę na wysoki standard świadczonych 
usług przez sandomierski szpital.  Na koniec dodała, że jest przeciwna 
podnoszeniu podatków m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą 
w obliczu zbliżającego się trudnego roku w gospodarce krajowej.  
 
Radny Jacek Dybus porównał funkcjonowanie samorządu do f irmy, która ma 
swoje dochody ale również wydatki . Stwierdził ,  że proponowane podwyżki 
nie są  zbyt duże a przewidywane wpływ to ok 1,5 mln zł.  Ponadto poddał pod 
rozważenie możliwość zwiększenia wysokości czynszów jak i  poprawienie ich 
ściągalności.    
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  zgodził  się z porównaniem, że 
samorząd jest jak f irma. Dodał, że samorząd chcący zbi lansować swój budżet 
poszukuje zgodnie z prawem dodatkowych dochodów, podobnie jak czynią to 
przedsiębiorcy. Burmistrz podkreśl i ł  fakt, że nadchodzący kryzys, inflacja i  
wzrost cen nośników energii  również dotyka w dużej mierze samorządy. 
Dodatkowe 1,5 mln z ł  dochodów z tytułu wzrostu podatków pozwoli 
samorządowi pokryć wydatki związane z obsługą długu, który wzrasta ze 
względu na wzrost stóp procentowych. Ponadto zaapelowa ł do radnych o 
wzięcie również odpowiedzialności za poszukiwanie dodatkowych dochodów, 
po to by nie ograniczać świadczonych przez samorząd usług na rzecz 
mieszkańców.  Burmistrz powiedział,  że w nowym roku zostaną również 
podniesione czynsze,  które będą uza leżnione od dochodów lokatorów oraz 
poprawi się system ściągalności zaległości na rzecz gminy.      
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  13;  
„przeciw” –  4;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
Uchwała Nr LVII/546/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .  
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
W treści uzasadnienia zwróciła uwagę  na literówkę. Prawidłowe 
sformułowanie  winno brzmieć: „z udziałem środków europejskich” .   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  poprosił  o potratowanie tego 
błędu jako autopoprawkę wnisokodawcy.  
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że  projekt 
uchwały ma charakter porządkujący budżet na koniec 2022 roku oraz zmienia 
klasyf ikację budżetowe zgodnie z przepisami prawa. Skarbnik Miasta 
powiedziała, że zwiększa się dochody w budżecie gminy m.in.:  z  tytułu dotacji  
z PFRON –  u, podatku od nieruchomości  osób prawnych, podatku od środków 
transportowych, z podatku od spadków i  darowizn ,  odsetek od rachunków 
bankowych i  dodatku węglowego.  
Z kolei zmniejsza się dochody m.in. z tytułu braku odszkodowania ze strony 
Wojewody Świętokrzyskiego na remont  ul .  Sadowniczej zniszczonej w wyniku 
sierpniowej nawałnicy. Wkład własny gminy zostanie przeznaczony na 
bieżące potrzeby remontowe ulic. Ponadto zmniejszenie dochodów w 
budżecie z  tytułu podatku od środków transportowych  od osób prawnych  
oraz z tytułu modernizacj i  oświetlenia . W wyniku zakończenia inwestycji  
poczyniono oszczędności w wysokości 125.000,00 zł.  Środki te przeznaczone 
są na dofinansowanie remontu ul. Koseły i  Mickiewicza.   
Ponadto zwiększa się dotację dla Bibl ioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacj i.   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poprosił  o informacje dot. 
niedoszłego remontu ul. Sadowniczej.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że  po sierpniowej  
nawałnicy skontaktował się z Wojewodą Świętokrzyskim „ informując go o 
tym, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji  i  sporo obszarów miasta ,  sporo 
ulic zostało po prostu zniszczonych. Owszem, przyjechał pan wojewoda ,  
bardzo serdecznie mu za to podziękowałem i po raz kolejny też  dziękuję, że 
wykazał ogromną troskę .  Tak szybko, jak byliśmy w stanie ,  sporządzil iśmy 
odpowiednie protokoły zniszczeń .  Po konsultacj i  ze służbami wojewody 
zawnioskowaliśmy o tak zwane „środki klęskowe” na siedem ulic.  Z 
weryfikacji  otrzymaliśmy zgodę na cztery.  Następnie dostal iśmy informację, 
że z tych czterech mamy wybrać jedną. Efekt końcowy  jest taki,  że nie mamy 
na żadną. (…) Równolegle oczywiście trwała procedura wyceny przez 
ubezpieczyciela po to, żeby uzyskać odszkodowanie ”.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
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W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/547/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (uchwała 
wprowadzona);  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
Projekt uchwaly dot.  dodatku węglowego.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/548/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1732T –  ulicy Koseły w Sandomierzu oraz  przebudowa drogi  powiatowej 
1734 T –  ulicy Mickiewicza w Sandomierzu w ramach zadania pn. 
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„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 
miejscowościach Sandomierz, Koprzywnica i  Dębiany”;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że projekt 
uchwaly zakłada dofinansowanie remontu dróg, których zarządcą jest Powiat 
Sandomierski a które znajdują się w granicach Miasta Sandomierza. 
Wspomniana inwestycja dofinansowana jest ze środków zewnętrznych w 
wysokości 95%, co oznacza, że 5% wkładu własnego dzielon e jest po równo 
między gminę i  powiat. Na koniec Burmistrz powiedział,  że wzajemne 
wspieranie się samorządów, prowadzenie dyskusj i,  poszukiwanie nowych 
rozwiązań jest kierunkiem słusznym i pożądanym. Stwierdził  jednak, że 
samorząd powiatowy nie udzieli ł  ws parcia gminie przy przebudowie przejść 
dla pieszych w obrębie szpitala na ul. Schinzla i  Dobkiewicza.    
 
Radna Kazimiera Bednarska  poprosiła o informacje jakie o wysokości dotacj i  
przekazanych przez samorząd na rzecz sandomierskiego szpitala.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza:  „Ja myślę, że to na piśmie 
udzielimy odpowiedzi . W ostatnich latach  jakie środki,  i le i  na co zostały 
przekazane dla szpitala powiatowego ”.  
 
W toku dyskusji  radni Andrzej Lebida i  Jacek Dybus  wyrazi l i  słowa uznania w 
związku z trwającą współpracą samorządu gminnego i  powiatowego w 
obszarze remontu miejskiej infrastruktury, która służy nie tylko mieszkańcom 
miasta.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  17;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/549/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 
realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1732T –  ulicy Koseły 
w Sandomierzu oraz  przebudowa drogi  powiatowej 1734 T –  ulicy 
Mickiewicza w Sandomierzu w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Sandomierskiego w miejscowościach 
Sandomierz, Koprzywnica i  Dębiany”;  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta 
Sandomierza z dn ia 30 marca 2022r. z późn. zm. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie z 
art.  10 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to rada 
gminy zobowiązana jest podejmować stosowne uchwały w kwestii  
wydatkowania tych środków. Na specjalnie wyodrębnionym rachunku 
zebrano ok 235.000,00 zł.  Środk i te systematycznie są wydawane na potrzeby 
miasta partnerskiego.  
 
Radny Robert Kurosz :  sformuował następujące pytania: W  jaki sposób 
dostarczane są dary na Ukrainę?, Z  jakich środków finansowych te dary są 
przekazywane? Czy to f irmy prywatne przewożą, czy to my płacimy za to?  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  przedstawił dotychczasową 
pomoc jaką samorząd udziela na rzecz miasta partnerskiego Ostróg na 
Ukrainie. Burmistrz powiedział m.in. o organizowaniu transpor tu z darami 
pod ukraińską granicę, zbiórką darów na Stadionie Miejskim, uruchomieniem 
specjalnego konta, na który mieszkańcy  i  nie tylko mogą wpłacać  pieniądze. 
Ze zgromadzonych środków na bieżąco  dokonywano zakupów w uzgodnieniu z 
przedstawicielami miasta partnerskiego Ostróg. Na koniec włodarz miasta 
podziękowął wszystkim zaangażowanym w pomoc zwłaszcza sandomierskiemu 
PCK. Wyraził  obawy, co do kolejnej fali  uchodźców w związku z nadejściem 
okresu zimowego.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
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„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/550/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 30 marca 2022r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie;  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2022 -2038;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja powyższy projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr  LVII/551/2022 
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2022-2038;  
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru l ikwidacji  Fi l i i  nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej,  mieszczącej się przy ul.  Armii  Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w 
sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w 
Sandomierzu;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i  Sportu.  
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Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i  
Sportu  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała 
negatywnie stosunkiem głosów: 0 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że  Miejska 
Biblioteka Publiczna dysponuje nowym, nowoczesnym budynkiem, którego 
koszt budowy wyniósł ponad 5 mln zł  z  czego 3,5 mln zł  pochodziło ze 
środków zewnętrznych.  Nowy budynek będzie droższy w utrzymaniu z uwagi 
na wzrost kosztów energi i  i  ogrzewania. Z kolei  dzięki większej powierzchni 
użytkowej daje on szanse na szerszą ofertę dla mieszkańców miasta. Koszty 
utrzymania f i l i i  bibl ioteki przy ul. Żółkiewskiego to ok 130.000,00 zł.  
Burmistrz dodał, że budynek w przyszłości będzie wymagał dodatkowych 
nakładów finansowych ze względu na zły stan techniczny .  Z uwagi na 
niewielkie odległości  ewentualna l ikwidacja f i l i i  n ie utrudni mieszkańcom 
dostępu do usług świadczonych przez bibl iotekę. Zaoszczędzone środki 
będzie można przeznaczyć na poszerz enie dotychczasowej oferty, gdyż 
biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek ale również miejsce 
realizacji  istotnych wydarzeń kulturalnych.   
 
Radny Andrzej Lebida powiedział,  że l ikwidacja f i l i i  b iblioteki przy ul. 
Żółkiewskiego utrudni dostęp mieszkańców do tej instytucji  ze względu na 
odległości i  przyczyni  się do spadku zainteresowania czytelnictwem. Radny 
zauważył, że f i l ia znajduje w bliskiej odległości od najw iększego osiedla 
mieszkaniowego w mieście.  
 
Radny Robert Kurosz powiedział,  że w treści uzasadnienia do projektu 
uchwały jest napisane: „ l ikwidacja Fil i i  nr  1 pozwoli w skali  całego roku na 
wygenerowanie oszczędności rzędu 150  000 zł” .  W związku z tym poprosił  o 
informacje z zakresu planowanych oszczędności .  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że w kwocie tej 
znajdują  się również wynagrodzenia dwóch pracowników. W najbliższym 
czasie jeden z pracowników odejdzie na emeryturę  a drugi zostanie 
przeniesiony do siedziby przy ul . Parkowej. Pozostała cześć kwoty to koszty 
utrzymania budynku w postaci opłat za media tj.  ogrzewania, energii ,  wody 
itd. Burmistrz podkreśli ł ,  że samorząd musi poszukiwać oszczędności tam 
gdzie jest to możl iwe ze względu na trudną sytuację f inansową gminy.    
 
Radny Robert Kurosz  powiedział,  że w treści uzasadnienia do projektu 
uchwaly powinna być wpisana prawidłowa ,  konkretnie wyliczona kwota. 
Dodał, że przewidywane oszczędności wynikające z  l ikwidacji  f i l i i  wcale nie 
będą duże i  wyniosą ok 20.000,00 zł.  Na koniec radny zauważył, że 
przedstawiony projekt uchwały ma charakter intencyjny, a właściwa uchwała 
o l ikwidacj i  będzie rozpatrywana dopiero za kilka miesięcy.   
 
Radny Andrzej Majewski  sceptycznie wyraził  się, co do pomysłu l ikwidacj i  
f i l i i  bibl ioteki. Dodał, że wiele osób starszych będzie maiło kłopot z 
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korzystaniem z biblioteki przy ul. Parkowej. Takie działania negatywnie 
odbiją się na poziom czytelnictwa w mieście.      
 
Radna Agnieszka Frańczak  –  Szczepanek wyraziła słowa zadowolenia z 
zakończenia budowy nowej siedziby biblioteki publicznej, dzięki której 
instytucja będzie mogła poszerzyć swoją ofertę. Dodała, że funkcjonowanie 
f i l i i  przy ul. Żółkiewskiego jest potrzebne z uwagi na olb rzymią i lość osób 
starszych zamieszkującą pobliskie osiedle.  Radna podkreśli ła, że nie neguje 
działań podejmowanych przez Urząd Miejski,  co do rozwoju gminy i  
poszukiwania oszczędności . Stwierdziła, że: „ I  sama też uderzyłam się w pierś 
mówiąc, że rzeczywiście może niepotrzebnie kiedyś walczyłam o to, żeby 
szkołę zostawić w tym miejscu, gdzie jest .  Bo może rzeczywiście trzeba było 
przekazać uczelni,  żeby się uczelnia, rozwijała. Może rzeczywiście  to było 
słuszne i  może teraz niepotrzebne konsekwencję tego. Jestem tylko 
człowiekiem i też się mylę i  też czasem podejmuje niewłaściwe decyzje ,  
chociażby w głosowaniu .  Ale jestem tylko człowiekiem mylnym i jeżeli  się 
mylę, to też proszę o ewentualną uwagę, że no „Pani Agnieszko, nie ma pani 
racj i” ,  tak? W ięc ja przyjmuję te słowa krytyki i  bardzo chętnie do nich się 
stosuję” .   
Następnie radna sceptycznie odniosła  się do  możliwości przeniesienia i  
umieszczenia w budynku przy ul . Parkowej księgozbioru l iczącego od  30.000  
do 40.000 sztuk książek. Na koniec również zauważyła, że projekt uchwały ma 
charakter intencyjny i  dotyczy zamiaru l ikwidacji .  Dodała, że najbliższy czas 
samorząd powinien przeznaczyć na rozmowy, dyskusje  z  pracownikami 
biblioteki ,  co do przyszłości instytucji .   
 
Radny Jacek Dybus również zauważył, że przedmiotowa uchwała ma 
charakter intencyjny. Zaapelował o rozmowy i dyskusje w najbliższym czasie 
co do formy działania miejskiej biblioteki .  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że przedmiotowy 
projekt uchwały, jak zauważono, ma charakter intencyjny, który daje prawne 
możliwości do przeprowadzenia  procedury l ikwidacyjnej. Podkreśli ł  fakt, że 
rada gminy będzie uczestniczyć w tym postępowaniu.  
 
Wojciech Dumin Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu  na 
wstępie podziękowął za zwiększenie o 190.000,00 zł  dotacji  dla miejskiej 
biblioteki na 2022 rok, gdyż dotychczasowy budżet jednostki wynosił  
1.200.000,00 zł.  Następnie powiedział,  że: „ Mając do wyboru  –  utrzymać 
placówkę i  dobre warunki pracy dla pracowników ,  bez l ikwidacji  załogi ,  
jestem za uchwałą intencyjną, l ikwidującą f i l ię nr 1 ,  bo obawiam się tego, że 
w przyszłym roku, kiedy zabraknie naszej  bibliotece środków ,  braknie też 
wielu innym podmiotom, f irmom braknie całemu miastu.  I  najgorsze, co by 
mogło się stać wtedy ,  to brak środków na uzupełnienie brakującej dotacji .  
(…) Natomiast co by był  ze mnie za dyrektor  gdybym chciał merytorycznie 
ograniczać jednostkę .  Oczywiście nie chce tego robić i  jeśli  dojdzie do 
l ikwidacj i  f i l i i ,  uważam, że należy  zrobić wszystko, żeby placówka główna 
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wzięła na siebie ciężar i  obowiązek obsługi tych czytelników, którzy dotąd 
skorzystają z f i l i i  nr 1”.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  13;  
„przeciw” –  2;  
„wstrzymujących się” –  3;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/552/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zamiaru l ikwidacji  Fi l i i  nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
mieszczącej się przy ul.  Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie 
zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosz a w 
Sandomierzu;  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 
będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci,  
młodzieży i  uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.  32 
ust. 6 i  art.  39 ust. 4 i  ust.  4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  –  Prawo 
Oświatowe;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i  Sportu.  
 
Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji  Nauki,  Oświaty, Kultury i  
Sportu  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  18;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
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Uchwała Nr LVII/553/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do 
ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci,  młodzieży i  uczniów do 
placówek oświatowych, o których mowa w art.  32 ust. 6 i  art.  39 ust. 4 i  
ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  –  Prawo Oświatowe;  
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i  
zwierząt środkami komunikacji  miejskiej ;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i  Usług.  
 
Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały 
zaopiniowała pozytywnie z poprawką w § 6 w tytule tabeli  tj.  skreślenie 
wyrazu „ulgowych”.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  poprosił  o potraktowanie 
uwagi jako autoporawki wnioskodawcy.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  1;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował .  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/554/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i  zwierząt środkami 
komunikacji  miejskiej;  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i  Usług.  
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Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały 
zaopiniowała pozytywnie. Projekt uchwały zakłada wzro st kosztów wykupu 
karty mieszkańca z dotychczasowych 40,00 zł  na 80,00 zł.   
 
Radny Jacek Dybus powiedział,  że w celu zwiększenia środków w budżecie 
gminy należy wprowadzić w cenniku opłatę za pa rkowanie na wszystkich 
drogach m iejskich i  podwórkach miejskich oraz wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania na ul. Puławiaków.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że wnioski radnego 
Jacka Dybusa są warte uwagi, przedyskutowania i  zastanowienia się. Dodał, 
że: „W wielu przypadkach będzie to wymagało zmiany organizacji  ruchu ,  
wprowadzenia parkingów komercyjnych, czyl i  ogólnie dostępnych dla 
wszystkich i  owszem –  abonament mieszkańca ,  przy wykupieniu przez 
większą l iczbę naszych  mieszkańców gwarantowałby taką możliwość 
parkowania. Natomiast nie gwarantowałby konkretnego miejsca. (…)  
Przypominam, że jest to opłata dobrowolna ” .  Przewodniczący rady 
powiedział,  że samorząd rozważa wprowadzenie stref płatnego parkowania 
na ul. Puławiaków, Parkowej, Szkolnej.  Na koniec dodał, że d otychczasowa 
stawka jest jedną z najniższych w kraju a rozszerzanie stref musi odbywać się 
za zgodą rady gminy.  
 
Radny Jacek Dybus  powtórzył,  że jego wniosek wynika z troski  o stan 
f inansów gminy.   
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  15;  
„przeciw” –  3;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/555/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza;  
 
Ad. 14 
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Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,  na których 
zamieszkują mieszkańcy;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i  Usług.  
 
Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja nie zaopiniowała ww. projektu 
uchwały, gdyż 4 osoby były „za” i  4 osoby były „przeciw”. Projekt uchwały 
zakłada stawkę za  odbiór odpadów komunalnych w przypadku segregowania 
w wysokości 30,00 zł  za osobę miesięcznie lub 27,00 zł  w przypadku 
posiadania kompostownika i  60,00 zł  w przypadku niesegregowania odpadów.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że projekt 
uchwały i  zawarte w nim stawki za odbiór odpadów komunalnych jest 
wynikiem rozstrzygniętego przetargu, w którym firma zaproponowała takie a 
nie inne kwoty. Wynikają one z kosztów jakie ponosi przedsiębiorstwo tj.  
m.in.:  zakupu pal iwa ,  wynagrodzeń pracowników. Dodał, że w 2022 roku 
samorząd do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dołoży ok. 
700.000,00 zł.  Podwyższa stawki o 5 zł  w skali  miesiąca nie jest znaczącą 
podwyższą w dobie panującej inflacji .   
 
Angelika Kędzierska  Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu  powiedziała, że w 2023 roku system 
gospodarowania odpadami komunalnymi będzie kosztował  6.629.597,00 zł.   
W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 18 l istopada 2022 roku umowa 
na odbiór odpadów opiewa na kwotę 6.240.000,00 zł.  Do kwoty tej należy 
doliczyć koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w wysokości 170.000,00 zł  oraz koszty administracyjne 
systemu, które szacowane są na 220.000,00 zł .   
Bez podniesienia stawek za odbiór odpadów deficyt w systemie opiewałby  na 
kwotę 1.500.000,00 zł.  W wyniku podwyżek wyniesienie on 230.000,00 zł.   
 
Radny Robert Kurosz powiedział,  że Miasto Sandomierz na podstawie 
ewidencji  ludności l iczy 21 tyś. mieszkańców a na podstawie złożonych 
deklaracji  śmieciowych 17.937 mieszkańców. W związku z tym poprosił  o 
przedstawienie przez samorząd działań zmierzających do uszczelnienia 
systemu i odnalezienia brakujących  3 tyś.  mieszkańców.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że samorząd 
podejmuje wszelkie działania zmierzające do uszczelnienia systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  W tej kwest ii  istotną rolę odg rywa 
Straż Miejska. Ponadto Urząd Miejski współpracuje  z  sandomierskimi  
spółdzielniami mieszkaniowymi w celu uzyskania od nich niezbędnych 
danych. W tym miejscu Burmistrz Miasta zaznaczy ł  o trudnościach w 
uzyskiwaniu informacji  od Sandomierskiej Spółdzieln i  Mieszkaniowej.   
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Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła działania podejmowane przez urząd 
w celu uszczelnienia systemu:  

1.  Badanie deklaracji  śmieciowych z ewidencją ludności oraz weryfikację 
w terenie przez Straż Miejską ewentualnych rozbieżności;  

2.  Comiesięczny monitoring nowych zameldowań i urodzeń na terenie 
miasta. Na dzień  31 października  zweryfikowano 610 zameldowań ;  

3.  Weryfikacja złożonych deklaracj i  śmieciowych z informacją od 
zarządców zasobów wielorodzinnych na temat zużycia wody w 
poszczególnych lokalach;  

4.  Weryfikacja z danymi pozyskanymi z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami odnośnie umów najmu lokal i  komunalnych i  
socjalnych;  

5.  Weryfikacja z danymi zawartymi we wnioskach o zwrot kosztów z 
tytułu zakwaterowania i  wyżywienia obywateli  Ukrainy ;  

6.  Weryfikacja z danymi zawartymi we wnioskach o wypłatę dodatku 
węglowego;  

Na koniec naczelnik wydziału nie zgodziła  się z twierdzeniem, że z roku na 
rok ubywa osób w systemie gospodarowania odpadami, gdyż i lość złożonych 
deklaracji  śmieciowych wzrosła o przeszło 200.  
 
Radna Kazimiera Bednarska sformuowała pytanie dot. konsekwencj i  jakie 
ponoszą osoby, które nie płacą za odbiór odpadów komunalnych.   
 
Radny Jacek Dybus powiedział,  że planowana podwyższa wynosi 20%. Dodał, 
że radni powinni otrzymać zestawienie podziału odpadów na mieszane, 
plastyki i  bio. W ramach oszczędności radny zaproponował ,  pomimo 
niezgodności z ustawą, aby  odbiór odpadów mieszanych odbywał się raz w 
miesiącu a nie dwa razy.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że takie działania są 
niezgodne z prawem. Ustawa mówi wyraźnie o dwukrotnym w miesiącu 
odbiorze odpadów.  
 
Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu odniosła  się do słów radnego Jacka Dybusa 
słowami:  „No, z całym zrozumieniem, natomiast zadania wynikające z ustawy 
o utrzymaniu czystości jesteśmy zobligowani realizować zgodnie z 
zakreślonymi tam przepisami i  zasadam i ,  które dotyczą również 
częstotliwości minimalnej odbioru odpadów ” .  
Następnie odniosła s ię do słów radnej Kazimiery  Bednarskiej mówiąc, że  w 
przypadku stwierdzenia nowego zameldowania czynności kontrole 
wykonywane są na bieżąco. Z kolei kara nakładana jest za brak złożenia 
deklaracji.   
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Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu  powiedział,  że w  
chwili  stwierdzenia nieprawidłowości  mieszkaniec w ciągu 14 dni musi złożył 
korektę deklaracj i  śmieciowej. Niezłożenie deklaracji  jest wykroczeniem i 
podlega karze.    
Komendant dodał, że Straż Miejska  przeprowadziła 239 kontrol i  z  czego  w 93 
przypadkach stwierdziła nieprawidłowości ,  w tym udziel i ła  67 pouczeń, 
nałożyła  21 mandatów i skierowała  5 wniosków o ukaranie do sądu.  Dodał, że 
Straż Miejska prowadzi również kontrole podmiotów gospodarczych, których 
było 152. Na koniec komendant przedstawił procedurę administracyjną dot. 
kontroli  i  nakładania mandatów.   
 
Z. W ⃰.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że  radni głosując za podwyżkami 
podatków i opłat lokalnych działają wbrew swoim wyborcom. Dodała, że 
gmina jako przedsiębiorstwo źle działa, gdyż prawdziwa firma oszczędzanie 
zaczyna od siebie. Stwierdziła, że w raporcie o stanie gminy stwierdza się o 
przeroście administracji .  Na koniec odniosła się do sytuacj i  wokół systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi ,  w tym zaapelowała o usunięcie 
śmietniczek z terenu Starego Miasta i  obciążania organizatorów imprez 
masowych wywozem odpadów.    
 
Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Mias ta Sandomierza powiedział,  że 
samorząd podejmuje szereg działań zmierzających do uszczelnienia systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz  prowadzi na szeroką skalę 
kontrole w tym zakresie. Istotna jest edukacja młodego pokolenia w tej 
materii .  Następnie odniósł się do słów mieszkanki mówiąc, że planowane 
imprezy masowe mają zabezpieczone kontenery na odpady, organizatorzy 
pokrywają koszty ich wywozu przez PGKiM a wpływy z tego tytułu zasilają 
budżet Targowisk Miejskich.      
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  12;  
„przeciw” –  5;  
„wstrzymujących się” –  1;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/556/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują 
mieszkańcy;  
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Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji  za pomocą środkó w komunikacji  elektronicznej,  przez 
właścicieli  nieruchomości zamieszkałych;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i  Usług.  
 
Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i  Usług  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały 
zaopiniowała pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  17;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/557/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
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;  
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod 
nazwą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Sandomierzu oraz włączenia go w 
strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała ,  że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
Radny Robert Kurosz poprosił  o przedstawienie kosztów funkcjonowania 
nowej placówki w 2023 roku.  
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Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że budżet jednostki na 2023 rok zaplanowany jest w wysokości 
430.000,00 zł  w tym znajdują się wynagrodzenia dwóch pracowników OPS –  
u.  
 
Radny Robert Kurosz  powiedział,  że funkcjonowanie nowej placówki 
kosztować będzie 430.000,00 zł  i  przebywać w nim będzie 14 uczestników. Z 
kolei w przyszłorocznym budżecie na kulturę przekazuje się o 200.000,00 zł  
mniej.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
dodała, że uczestnicy będą ponosić częściową odpłatność.  Z kolei gmina 
zgodnie z wymogami ustawowymi musi zapewnić wszystkim uczestnikom 
ciepły posiłek oraz koszty dowozu do placówki.  
 
Radny Jacek Dybus  powiedział,  że radn ym znane były zasady funkcjonowania  
Dziennego Domu Pobytu Seniora  oraz maksymalna l iczba uczestników. Dodał, 
że przez pierwsze 2 lata gmina nie miała ponosić kosztów utrzymania.   
 
Aneta Przyłucka  Sekretarz Miasta Sandomierza  powiedziała, że koszty 
utrzymania placówki to koszty zatrudnienia na umowy zlecenie specjalistów 
oraz koszty utrzymania budynku.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że Ośrod ek Pomocy 
Społecznej na pewno będzie wnioskował  o dofinansowanie działalności 
placówki  ze środków  zewnętrznych.  
 
LVII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Marek Chruściel.  
Obecnych na posiedzeniu jest 17 radn ych.  
 
Radna Kazimiera Bednarska podsumowała dotychczasową dyskusję.  Wskazała 
na zalety funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Seniora oraz przypomniała 
o możliwości uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych na 
funkcjonowanie placówki.    
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że OPS będzie wnioskował o wsparcie z rządowego programu 
„Senior plus” na 2023 rok z Modułu II .  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  13;  
„przeciw” –  1;  
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„wstrzymujących się” –  1;  
2 radnych nie głosowało.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza pod jęła uchwałę.  
 
W tym momencie część radnych sygnalizowała problemy techniczne związane 
z głosowaniem.  
 
Oskar Żak –  informatyk Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  powiedział,  że: 
„Nowe głosowanie przygotowałem, bo tam niejednoznacznie było 
powiedziane czy zaczynamy, czy nie zaczynamy”.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zarządził  
reasumpcję głosowania i  poddał projekt uchwały pod głosowani e.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  15;  
„przeciw” –  1;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/558/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Dzienny 
Dom Pobytu „Senior+” w Sandomierzu oraz włączenia go w strukturę 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;  
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Sandomierzu;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Sp ołecznej, 
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  Zaproponowane stawki odpłatności za 
pobyt w Dzienny Domu Seniora uzależnione będą od dochodu danego 
uczestnika i  wahać się będą w granicach od 5,0 0 zł  do 6,50 zł  dziennie.  
 
Radny Janusz Poński:  „Z czego wynikają te stawki?”  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że zaproponowane stawki nie są wysokie a jest to związane z 
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faktem, że do tej instytucji  będą uczęszczały osoby powyżej 60 roku życia,  
które są już nieaktywne zawodowo ,  a które wymagają wsparcia  w codziennym 
funkcjonowaniu. Często są to osoby  chore, które ponoszą koszty leczenia .   
 
Radny Janusz Poński  zwrócił  uwagę na dużą dysproporcję między kosztami 
jakie gmina będzie ponosić z tytułu funkcjonowania instytucj i  a 
ewentualnymi wpływami z tytułu częściowej odpłatności . Radny dodał, że 
miesięczny koszt utrzymania to ok. 2.500,00 zł  a dochody to ok. 100,00 zł.   
 
Radna Kazimiera Bednarska  zaapelowała o „patrzenie ludzkim okiem” na 
potrzeby mieszkańców zwłaszcza tych samotnych i  schorowanych.  
 
Radny Andrzej Lebida powiedział,  że starsze pokolenie dla ojczyzny zrobiło 
bardzo dużo dobrego i  należy im się pomoc i  szacunek ze strony samorządu i  
państwa.   
 
Radny Robert Kurosz  zwrócił  uwagę na niewielką różnicę w dochodach 
uczestników w stosunku do zaproponowanych dziennych stawek. Dodał, że 
osoby lepiej uposażone powinny ponosić większą odpłatność.  
 
Radna Agnieszka Frańczak -Szczepanek wyraziła słowa zadowolenia z faktu 
utworzenia pierwszego w Sandomierzu Dziennego Domu Pobytu Seniora. 
Dodała, że ta instytucja wychodzi na przeciw oczekiwaniom starszych 
mieszkańców miasta,  którzy wielokrotnie czują s ię samotni i  opuszczeni.  Na 
koniec zaapelowała do radnych o utworzenie Domu Kultury dla dzieci ,  w 
którym młodzi ludzie będą mogli  realizować swoje pasje i  zainteresowania.   
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  14;  
„przeciw” –  1;  
„wstrzymujących się” –  1;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/559/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Sandomierzu;  
 
Ad. 18 
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i  Zdrowia.  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i  Zdrowia  powiedziała, że komisja powyższy projekt 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
 
LVII sesję Rady Miasta Sandomierza opuściła radna Agnieszka Frańczak -  
Szczepanek. Obecnych na posiedzeniu jest 16 radnych.  
 
Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
powiedziała, że projekt uchwały wynika z l icznych zmian statutu OPS ze 
względu na nowe zadania jakimi ośrodek się zajmuje tj.  obsługą Domu 
Dziennego Pobytu Seniora, obsługą Karty Dużej Rodziny itd.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  15;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/560/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;  
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i  Promocji .  
 
Radny Janusz Poński  przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i  Promocji  powiedział,  że komisja powyższy projekt uchwały 
zaopiniowała pozytywnie.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  dodał, że komisja zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały wraz z wnioskiem o zmianę zapisów zawartych w 
§ 16 regulaminu w taki sposób, by w skład Komisj i  Konkursowej wchodził  
przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza.  Wniosek został zgłos zony przez 
radnego Andrzeja Majewskiego.   
 
Aneta Przyłucka  Sekretarz Miasta Sandomierza  poprosiła o potraktowanie 
wniosku komisji  jako autopoprawki Burmistrz Miasta czyl i  wnioskodawcy 
uchwały.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  15;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVII/561/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok;  
 
Ad. 20 
Przyjęcie protokołu z LV i  LVI sesji  Rady Miasta Sandomierza;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że protokoły były do 
wglądu w Biurze Rady Miasta i  do dnia posiedzenia sesj i  nie wpłynęły żadne 
wnioski ani uwagi, co do ich treści .  W związku z powyższym poddał protokoły 
pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
„za” –  15;  
„przeciw” –0; 
„wstrzymujących się” –  0;  
1 radny nie głosował.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła protokoły z LV i  LVI sesji  Rady  Miasta Sandomierza .  
 
Ad. 21 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;  
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Janusz Stasiak Zastępca Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił 
sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:  
 

1.  „28 października br. w sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja 
dotycząca uzależnień behawioralnych u dzieci i  młodzieży. Konferencja 
dedykowana była psychologom, pedagogom, nauczycielom, rodzicom 
oraz innym zainteresowanym osobom, które zauważają problem 
uzależnień u młodocianych od smartfona,  komputera, mediów ,  używek 
i  chcą reagować na te zagrożenia .  Do wygłoszenia wykładu  podczas tej 
konferencji  zaproszono osoby, które wiele lat pracują z młodzieżą, 
zajmują się problematyką uzależnień  dzieci i  młodzieży  –  Panią E. P . ⃰  z  
Lublina, Panią J.  G . ⃰  z  Sandomierza i  innych.  

2.  W dniach 10-11 l istopada odbyło  się Narodowe Święto N iepodległości ,  
połączone z uroczystym odsłonięciem Ronda 100-lecia Odzyskania 
N iepodległości .  W ramach wydarzeń w  dniu 10 listopada odbyły się 
między innymi  wykłady dotyczące tematyki niepodległościowej, 
występy  artystyczne dzieci i  młodzieży oraz wystawa tematyczna .   

3.  W dniach od 10 do 12 l istopada 2022 roku miała miejsce wizyta 
przedstawicieli  brytyjskiego miasta pa rtnerskiego Newark-on-Trent.  

4.  Od 18 do 21 l istopada miało miejsce w Sandomierzu Święto M łodego 
W ina, które gromadzi corocznie duże rzesze turystów. Obecna edycja 
była już 10 z rzędu .  Wydarzenie zakłada aktywizację lokalnych 
przedsiębiorców ,  okolicznych winiarzy, w celu promocji  lokalnego 
produktu, a tym samym Miasta Sandomierza.  

5.  Trwają roboty budowlane związane z budową Domu Dziennego Pobytu 
Seniora przy ulicy Baczyńskiego.  

6.  Trwają roboty budowlane w zakresie modernizacj i  ulicy Rokitek.  
7.  Trwają roboty budowlane  dotyczące przebudowy Placu Targowego przy 

ulicy Przemysłowej .   
8.  Trwają roboty budowlane w zakresie renowacji  Bramy Opatowskiej.  
9.  Zakończono  i  odebrano prace budowlane związane z zadaniem p n. 

„Remont ulicy Żółkiewskiego  –  „Lina”  w Sandomierzu”.  
10.  Zakończono i  odebrano roboty dotyczące  modernizacj i  

oświetlenia ul icznego na energooszczędne.  
11.  W toku jest procedura odbiorowa zadania przebudowy ulicy 

Schinzla i  Dobkiewicza w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla 
pieszych. 

12.  Trwa procedura przetargowa na zadanie p n. „Rozbudowa i 
remont ulicy Mokoszyńskiej”.   

13.  W dniu 17 l istopada br. odbyła się  projekcja f i lmu pod tytułem :  
„Żeby zdążyć opowiedzieć”, poprzedzona prelekcją w Kinie Starówka .  
„Żeby zdążyć opowiedzieć” to f i lm, którego bohaterami są mieszkańcy  
Województwa Świętokrzyskiego ,  ludzie doświadczeni wojną. Ich 
historie zostały opowiedziane w dwudziestopięciominutowej , 
wyjątkowej projekcji .  Ten f i lm to produkcja Stowarzyszenia Sztuka 
Łączenia, która powstała w ramach projektu własnego Wojewody 
Świętokrzyskiego pod nazwą „W  służbie” –  sfinansowanego ze środków 
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Wieloletniego Programu Rządowego  „Niepodległa  na 2021-2022. 
Partnerami projektu były :  Muzeum Wsi K ieleckiej,  Instytut Pamięci 
Narodowej Delegatura w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, 
Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w 
Kielcach.  

14.  18 listopada przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych przy ul .  
Krukowskiej w Sandomierzu , z  których :  dot.  działki 1027/14 zakończył 
się wynikiem pozytywnym ,  dot. działki 1027/20 zakończył s ię wynikiem 
negatywnym.  

15.  Zakończono proces konsultacji  Strategii  Rozwoju dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz. Otrzymano odmowę z 
Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Kielcach, Wód Polskich, 
Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie 
uzgodnienia odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. W związku z tym podpisano aneks z 
wykonawcą tejże strategii  na wydłużenie terminu na przygotowanie 
strategi i .   

16.  Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii  Rozwoju 
Ponadlokalnego Obszaru Strategicznej Interwencji  –  Dol ina Wisły na 
lata 2021-2030.  

17.  Trwają uzgodnienia w zakresie realizacji  wspólnych projektów w 
ramach Porozumienia Czwórmiasta oraz Wspólnej Promocji  Marki .  

18.  W dniu 24 l istopada 2022 roku zawarto umowę na zadanie 
„Dostawa energii  elektrycznej grupy zakupowej Gminy Sandomierz”  z  
Tauron Sprzedaż spółka z o. o.,  ul ica Łagiewnicka 60, Kraków .   

19.  W dniu 24 l istopada zawarto umowę na zadanie  pn. 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla grupy zakupowej Gminy 
Sandomierz” z PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o. o.,  ul ica Jana 
Kazimierza, Warszawa. Cena oferty brutto 11.879.781,58 zł .   

20.  W dniu 23 l istopada 2022 roku opublikowano w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  zamawiającego oraz wysłano do wykonawców 
zaproszenie do składania ofert na zadani e „Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z  terenu Gminy Sandomierz do placówek 
oświatowych w Tarnobrzegu oraz Ośrodka Rehabil itacyjno -Edukacyjno-
Wychowawczego”. (. .. )  Termin składania ofert do dnia 1 grudnia  do 
godzina 10:0 0 .   

21.  Sandomierskie Centrum Kultury zorga nizowało w dniu 26 
l istopada w Ośrodku  Promocj i  Aktywności  Kulturalnej imprezę 
andrzejkową dla dzieci . T łum roześmianych uczestników to dowód na 
to, że l istopad nie musi być smutny i  ponury.  Jak na Andrzejki  przystało  
–  nie zabrakło rozmaitych wróżb ,  na czele z laniem wosku przez klucz , 
czy odgadywaniem imienia przyszłej wybranki lub wybranka .  Muzyka i  
tańce też były, czyli  Andrzejki dla dzieci można uznać za bardzo udane. 
W zabawie andrzejkowej w SCK uczestniczyło 64 osoby .   

22.  24 listopada br.,  w Restauracji  Królewskiej w Sandomierzu odbyły 
się uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowane 
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przez oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.  Spotkanie 
odbyło się w ramach realizacji  zadania publicznego pod nazwą :  
„Promowanie i  wspieranie idei honorowego krwiodawstwa ”, którego 
realizatorem jest sandomierski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Sandomierzu. Podczas obchodów wręczono medale dla Honorowych 
Dawców Krwi, jak i  osób zasłużonych dla krwiodawstwa.  

23.  Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 
Sandomierzu oraz Urząd Miejski w Sandomierzu są organizatorami 
profilaktycznej akcji  „Pomyśl ,  zanim sprzedasz”. Akcja polega na 
przygotowaniu plakatów profilaktycznych przez dzieci ,  m łodzież 
sandomierskich szkół podstawowych oraz Świetlicy Środowiskowej, a 
następnie przekazaniu plakatów do punktów sprzedaży alkoholu, 
sandomierskich sklepów. Komisja przekazująca  plakaty do punktów 
sprzedających alkohol składała się z przedstawiciel i :  Pol icj i ,  Sanepidu, 
członka Gminnej Komisj i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
dzieci  –  autorów plakatów .  Komisyjne przekazanie plakatów będzie 
trwało od 28 l istopada ,  do 2 grudnia br.  

24.  W dniu 28 l istopada 2022 roku został  rozstrzygnięty konkurs 
ekologiczny pn.:  „Ekologiczna ozdoba choinkowa”. W akcji  brały udział 
dzieci z przedszkoli  oraz uczniowie sandomierskich szkół 
podstawowych. Nagrody zostaną wręczone w dniu 4 grudnia podczas 
Kiermaszu M ikołajkowego.  

25.  Zakończono na rok 2022  przyjmowanie i  rozpatrywanie wniosków 
w spraw ie dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła na nowe, 
bardziej ekologiczne . Zrealizowano 14 wniosków w tej sprawie .   

26.  Zostało podpisane porozumienie międzygminne na rok 2023 z 
Gminą Obrazów oraz Gminą Dwikozy w sprawie powierzenia do 
realizacji  przez Gminę Sandomierz części zadania publicznego w 
zakresie organizacji  publicznego transportu zbiorowego .  

27.  Straż Miejska  w Sandomierzu na zlecenie Wydziału Nadzoru 
Komunalnego weryfikuje statusy nieruchomości położonej  na terenie 
Sandomierza, z których nie złożono deklaracj i  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Przede wszystkim tu chodzi o 
sprawdzenie, czy są one zamieszkałe ,  w związku ze złożeniem wniosku 
o dodatek węglowy z  tych nieruchomości ”.  

 
Radny Janusz Poński  odniósł się do pkt. 18 dot. podpisania umowy z f irmą 
Tauron na dostawy energii  elektrycznej, prosząc o przedstawienie aktualnej 
ceny.  
 
Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  powiedział,  że ceny 
wynikają z przepisów ustawowych w tym zakresie i  są prawnie chronione. 
Zaproponowana cena przez Tauron jest maksymalną ceną i  wynosi 785 zł  za 
megawatogodzinę plus podatek VAT. Dotychczasowa cena wynosiła ok. 
600,00 zł  za megawatogodzin ę.  
 
Więcej głosów nie było.  
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Ad. 22 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  przedstawił komunikaty z okresu 
międzysesyjnego, jak niżej:  

1.  „Pani M. Z. mieszkanka Tarnobrzega złożyła skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach na Uchwałę nr XXVII/288/2013 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku oraz na Uchwałę  
nr XXVIII/302/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi w Sandomierzu. 
Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 2 l istop ada 2022 
roku;  

2.  Zgodnie z treścią pisma następuje zmiana terminu spotkania z 
Zespołem Świętokrzyskich i  Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz .  13: 00 w Ośrodku 
Edukacji  Przyrodniczej w Umianowicach.  

3.  Pani R. W .  mieszkanka Sandomierza złożyła wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w treści Uchwały Nr LI I/404/2002 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 września 2022r. w sprawie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego 
„Okrzei”. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 25 
l istopada 2022 roku;  

4.  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach przekazał informację dot. 
oświadczenia majątkowego dyrektora Sandomierskiego Centrum 
Kultury;  

5.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekaza ł odpis wyroku ze 
skargi Wojewody Świętokrzyskiego na Uchwałę Nr XLVIII/467/2022 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2022 roku w przedmiocie 
uchwalenia aktual izacji  programu ochrony środowiska dla gminy;  

6.  Wojewoda Świętokrzyski przekazał wskazanie na nie istotne naruszenie 
prawa w obszarze Uchwały Nr LV/534/2022 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chwałki I  
w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVII I/15 2/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 18 l istopada 2015 roku;  

7.  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu złożył pismo w 
sprawie przekazania projektu budżetu gminy na 2023 rok w działach 
dot. oświaty i  wychowania. Odpowiedź została udzielona przez 
Centrum Usług Wspólnych;  

8.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał wyrok z dnia 28 
września 2022 roku w sprawie skargi kasacyjnej radnego Andrzeja 
Bolewskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Skarga 
kasacyjna została oddalona.  
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9.  Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazała 
postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta 
Sandomierza w okręgu wyborczym nr 1;  

10.  W dniu 18 l istopada przewodniczący rady złożył pismo z 
postulatami mieszkańców zgłoszonymi w czasie dyżurów radnyc h; 

11.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach skierował wezwanie 
do uzupełnienia dokumentów w przedmiocie skargi Pani M. Z. 
mieszkanka Tarnobrzega na Uchwałę Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku oraz na Uchwałę nr 
XXVIII/302/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku. 
Odpowiedzi w tej sprawie zostały przekazane odpowiednio 23 i  25 
l istopada 2022 roku;  

12.  Pan M. K. mieszkaniec Krakowa złożył wniosek o udostepnienie 
informacji  publicznej  dot. inwestycji  na ul . Tatarskiej .  Odpowiedź w tej 
sprawie została udzielona.  

13.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił  skargę 
kasacyjną Państwa L.  i  M. W. na bezczynność Burmistrz Miasta 
Sandomierza w przedmiocie braku wszczęcia i  prowadzenia 
postepowania administracyjnego;  

14.  Do dnia 2 grudnia 2022 roku (piątek) można w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego wpłacić składkę w ramach akcji  „SZLACHETNA 
PACZKA”. W tym roku koordynatorem regionu jest Pani Wiktoria Kępa –  
Żurek;  

15.  Wojewoda Świętokrzyski wszczął postepowanie nadzorcze dot. 
Uchwały Nr LVI/543/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 
października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2015 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie 
utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w 
Sandomierzu i  nadania statutu; 

16.  Wojewoda Świętokrzyski wszczął postepowanie nadzorcze dot. 
Uchwały Nr LVI/544/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 
października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2019 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 
utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w 
Sandomierzu i  nadania statutu”.    

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

1.  „W dniu 4 l istopada radna Ewa Gracz złożyła interpelacje w sprawie 
drzew rosnących wzdłuż ul. Koseły. Odpowiedź w tej sprawie została 
udzielona.  

2.  W dniu 4 l istopada radny Robert Kurosz z łożył interpelacje w sprawie 
parkingu przy ul . dr Zygmunta Schinzla 7.  Odpowiedź w tej sprawie 
została udzielona.  

3.  W dniu 4 l istopada radny Robert Kurosz z łożył interpelacje w sprawie 
uzupełnienia tłuczniem i utwardzenia nawierzchni przy ul . Schinzla 7 
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oraz dojazdu do nieruchomości przy ul. Topolowej. Odpowiedź w tej 
sprawie została udzielona.  

4.  W dniu 15 l istopada radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w 
sprawie utwardzenia podjazdu przy bloku mieszkalnym ul. Schinzla 7. 
Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.  

5.  W dniu 15 l istopada radny Sylwester Łatka złożył interpela cje w 
sprawie oświetlenia ulicznego na placu zabaw przy ul. Słowackiego i  na 
parkingu przy ul . Mickiewicza 17. Odpowiedź w tej sprawie nie została 
udzielona.  

6.  W dniu 17 l istopada radny Tomasz Malinowski złożył interpelacje w 
sprawie remontu nawierzchni ul .  I I  Pułku Piechoty Legionów. 
Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.  

7.  W dniu 23 l istopada radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w 
sprawie murku oporowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i  
Zawichojskiej . Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze  udzielona”.  

 
W toku dyskusji  radni złożyli  następujące wnioski,  jak niżej:  
 
Radny Jacek Dybus:  

1.  Wykonanie punktów czerpalnych wody pitnej w kilku miejscach miasta 
na wypadek klęsk żywiołowych lub działań wojennych;  

2.  Przekazanie informacji  mieszkańcom Sandomierza o schronach i  innych 
tego typu budynkach w których mieszkańcy będą mogli  znaleźć 
schronienie na wypadek działań wojennych;  

3.  Podjęcie działań przez samorząd w kwestii  przygotowania niezbędnej 
dokumentacji  projektowej w celu ubiegania się o środki unijne na 
inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy.  

 
Radna Kazimiera Bednarska:  

1.  Podjęcie działań przez samorząd w kwestii  remontu łącznika między ul . 
Nową a Krukowską;  

2.  Przekazanie przez Burmistrza Miasta informacj i  w zakresie udzielanej 
przez samorząd miejski pomocy f inansowej i  rzeczowej na rzecz 
Szpitala Specjal istycznego w Sandomierzu.  

 
Radny Andrzej Lebida:  

1.  Ponowne ułożenie przez PGKiM  kostki brukowej na ul . Armii Krajowej 
w miejscu niedawnej awarii  wodociągowej;  

2.  Ponowne rozważenie zmiany istniejącego progu zwalniającego na typ 
wyspowy na ul . Staromiejskiej (odcinek asfaltowy).  

 
Radny Robert Kurosz 

1.  O podjęcie działań zmierzających do remontu studni głębinowej 
zlokalizowanej przy ul. Schinzla 7. W tej sprawie radny składał 
interpelacje w 2020 roku.  
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K. K . ⃰  mieszkaniec Sandomierza  przedstawił pisemny apel mieszkańców 
przeciwko samowoli budowlanej zlokalizowanej przy zbiegu ulic Tatarskiej i  
Reformackiej na terenie objętym nadzorem konserwatorskim. Dodał, że pod 
apelem podpisało się kilkaset osób.  Stosowne pisma zostały złożone w dniach 
16 i  25 l istopada oraz drogą elektroniczną. Do dnia dzis iejszego nieudzielona 
została odpowiedź. Przypomniał ,  że wniosek dotyczył również przybliżenia 
zaistniałej sytuacj i  na forum sesji  rady.   
Na koniec mieszkaniec zaapelował do przewodniczącego rady o 
zainteresowanie się zaistniałą sprawą.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że stosowne pismo 
wpłynęło do Biura Rady jako wniosek o udostepnienie informacji  publ icznej. 
Dodał, że przewodniczący rady nie udostępnia informacji  w związku z tym 
skierował wniosek do Burmistrza Miasta.  Organ wykonawczy gminy przekazał 
Państwu stosowną odpowiedź.  
 
Ad. 22 
Zamknięcie obrad.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził  
wyczerpanie porządku obrad i  z amknął LVII sesję Rady Miasta Sandomierza.  
 
Załączniki :  

1.  Lista obecności radnych na sesj i;  
2.  Prezentacja multimedialna ZŚiNPK  

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


