
Protokół Nr 58  
z  LVIII  sesji  Rady Miasta Sandomierza  
w dniu 21 grudnia 2022 roku  
Ratusz  
 
Godzina rozpoczęcia sesji:  9:00  
Godzina zakończenia sesji:  12:30  
 
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.  Agnieszka Krasoń –  kierownik Świet licy Środowiskowej w Sandomierzu;  
8.  Dorota Tarnawska –  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu;  
9.  Elżbieta Posłowska –  główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu;  
10.  Małgorzata Bęczkowska –  kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sandomierzu;  
11.  Katarzyna Radziwiłko –  Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w 

Sandomierzu;  
12.  Katarzyna Knap –  Sawicka –  Kierownik Referatu Kultury, Promocji ,  

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

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

Sandomierz;  
16.  Adam Piskor –  p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu;  
17.  dr Piotr Kossak –  Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierz .  

 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział ,  że w dzisiejszej sesj i  
Rady Miasta Sandomierza udział bierze 1 5 radnych, jak w załączonej l iście 
obecności  stanowiącej załącznik Nr  
1 do niniejszego protokołu.  
 
Radni nieobecni:  Marek Chruściel ,  Sylwester Łatka, Agnieszka Frańczak –  
Szczepanek, Mariusz Prezgot, Marcin Świerkula .  
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Radni usprawiedliwieni.     
W związku z tym stwierdził  quorum.  
 
Ad. 2 
Przyjęcie ślubowania przez radnego Miasta Sandomierza;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  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 Miasta Sandomierza l iczy aktualnie 20 radnych. 
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach nowym radnym 
Miasta Sandomierza został Pan Andrzej Kalczewski.  
Następnie dodał, że na podstawie artykułu 23a, ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, (tj .  Dz. U. z 2022r.,  poz. 559 z późn. zm.) prz ed 
przystąpieniem do wykonania mandatu radnego, radny składa ślubowanie.  
Następnie odczytał treść ślubowania, jak niżej:  
„Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospol itej Polskiej ś lubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i  uczciwie, mają c na 
względzie dobro mojej gminy i  jej  mieszkańców”.  
 
Andrzej Kalczewski:  “Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg”.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że Rada Miasta 
Sandomierza VII I  Kadencji  2018-2024 l iczy 21 radnych a na dzis iejszej sesj i  
obecnych jest 16 radnych.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  wraz z przewodniczącym rady 
wręczyl i  dyplom Pani  A. M ⃰ .  za zakwalif ikowanie się do f inału 
Międzynarodowego Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecj i  
Sylwii.  Burmistrz Miasta odcz ytał treść, jak niżej:  
 „Szanowna Pani, w związku z Pani ogromnym sukcesem, jakim jest 
zakwalif ikowanie się do f inału Międzynarodowego Konkursu o Nagrodę 
Pielęgniarską Królowej Szwecji  Sylwii ,  proszę przyjąć serdeczne gratulacje z 
tytułu tak wielkiego osiągnięcia oraz podziękowa nia za trud włożony w 
edukację, który skutkuje rozsławianiem naszego miasta na arenie światowej. 
Zaangażowanie i  profesjonalizm, które włożyła Pani w konkursowy projekt, z  
pewnością zaowocuje nie tylko poprawą jakości opieki nad osobami 
potrzebującymi, ale  także kształtowaniem właściwych postaw akcentujących 
ważne, życiowe wartości wśród sandomierzan. Jestem niezmiernie rad, iż  
wśród naszych młodych mieszkańców są osoby tak zdolne, jednocześnie o 
wielkiej empatii ,  dla których nie jest obojętny los osób potr zebujących 
wsparcia. Bardzo dziękuję za taką wzorową postawę. Życzę wszelkiej 
pomyślności w przyszłej karierze zawodowej oraz w życiu osobistym. Z 
wyrazami szacunku. Wojciech Czerwiec, przewodniczący Rady Miasta i  Marcin 
Marzec burmistrz Sandomierza”.  
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A. M ⃰.  mieszkanka Sandomierza powiedziała m.in.,  że: „Szanowny Panie 
Burmistrzu, Panie przewodniczący, Panie i  Panowie radni –  serdecznie 
dziękuję Państwu za to zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie. Poprzez wystąpienie w gronie f inalistów tak pres tiżowego 
konkursu, miałam zaszczyt reprezentować w finale także Miasto 
Sandomierz. Jestem dumna z tego, że jestem sandomierzanką. Cieszę 
się, że władze miasta dostrzegają i  wspierają sukces mieszkańców. Jest 
to dla mnie zarówno wyróżnienie, jak i  ogromna m otywacja. Stoję dziś 
przed Państwem, ponieważ decyzją komisji  konkursowej zgłoszony 
przeze mnie pomysł pod tytułem: „Jeszcze jeden uśmiech”, skierowany 
do seniorów, osób chorych na demencję, polegający na wykorzystaniu 
aplikacji,  która może ożywić również stare fotografie i  podarować 
seniorom jeszcze jeden uśmiech ich osób bliskich, często osób zmarłych. 
Ten pomysł zakwalif ikował s ię do f inału Międzynarodowego Konkursu o 
Nagrodę Królowej Szwecji  –  Queen Silvia Nursing Award 2022. Znalazł 
on się w gronie sześciu f inalistów w Polsce. Zgłoszenia do konkursu 
dotyczyć mogą dowolnego projektu powiązanego z tematyką opieki nad 
osobami starszymi. Mogą to być koncepcje dotyczące rozwiązań 
systemowych, innowacyjnych metod opieki lub przykłady udogodnień. 
Ideą jest podnoszenie jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej,  
umożliwienie rozwoju, pobudzenie kreatywności pośród studentów 
pielęgniarstwa oraz pracujących w zawodzie pielęgniarek i  
pielęgniarzy. Poprzez zgłoszenie pomysłu, a w przypadku laureata –  
jego real izację  możemy mieć wpływ na podniesienie jakości opieki nad 
osobami starszymi i  chorymi na demencję. Uważam, że jest dużą zaletą 
to, że pomysł może przesłać każdy student, a także pielęgniarka i  
pielęgniarz, którzy na co dzień opiekują s ię pacjentami chorymi na 
demencję. Jest to choroba, która może dotknąć każdego z nas, naszych 
bliskich, naszych przyjaciół,  znajomych, a także nas w przyszłości.  (…) 
Dziękuję również władzom Państwowej Uczelni Zawodowej w 
Tarnobrzegu, moim opiekunom kół naukowych –  pani doktor nauk 
medycznych K. K. H . ⃰ ,  pani doktor M. C. G.  ⃰ ,  pani dziekan, magister G. R. 
,  która pilnowała terminu zgłoszeń i  motywowała mnie do przesłania 
swoich pomysłów. Dziękuję doktorowi nauk o zdrowiu L. M . ⃰  –  
prywatnie mojemu bratu, obecnemu tutaj ,  za wsparcie,  motywację, 
wiele cennych rad, wspólne przygotowanie wystąpień na konferencje 
naukowe, a także propozycje współpracy przy przygotowaniu 
ostatniego wystąpienia, które zostało nagrodzone w listopadzie na 
konferencji  Kardiologia Prewencyjna w Krakowie, jako n aj lepsze 
doniesienie naukowe w sesji.  Dziękuję moim rodzicom, rodzinie, 
rodzeństwu, którzy zawsze we mnie wierzą. (…) Na koniec dodam, że za 
sukces można uznać każdy uśmiech pacjenta skierowany w naszą stronę 
i  takich sukcesów życzę sobie w życiu najwięcej ”.  

 
Ad. 3 
Przyjęcie porządku obrad.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad 
LVIII  sesj i  Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i  poprosił  o zgłaszanie 
ewentualnych uwag:  
 

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;  
2.  Przyjęcie ś lubowania przez radnego Miasta Sandomierza;  
3.  Przyjęcie porządku obrad;  
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.;  
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2022 -2038;  
6.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2022;  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2023-2043; 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 

2023 rok:  
a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz przedstawienie 

projektu uchwały przez Burmistrza lub osobę przez niego 
wyznaczoną;  

b)  odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
budżetu;  

c)  przedstawienie informacj i  Burmistrza w sprawie wn iosków 
nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej;  

d)  odczytanie opinii  komisj i  stałych oraz ostatecznej opinii  Komisji  
Budżetu i  Finansów;  

e)  dyskusja nad projektem budżetu i  wniesionymi poprawkami;  
f)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

10.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka 
przy Przedszkolu Samorządowym Nr  
5 w Sandomierzu i  nadania statutu;  

11.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr VII I/107/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka p rzy 
Przedszkolu Samorządowym Nr  
6 w Sandomierzu i  nadania statutu;  

12.Podjęcie uchwały wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta 
Sandomierza do składu Komisj i  Konkursowej opiniującej oferty w 
otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacj i  zadań 
publicznych Gminy Sandomierz w 2023 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 2022r.,  poz.  1327 z późn. zm.);  
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13.Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr I I/3/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji  
stałych Rady Miasta Sandomierza i  ustalenia ich składów osobowych;  

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta 
Sandomierza na 2023 rok;  

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisj i  
stałych i  doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2022 rok;  

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisj i  stałych 
Rady Miasta Sandomierza na 2023 rok;  

17.Przyjęcie harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza w 
okresie od 3 stycznia 2023 roku do 27 czerwca 2023 roku;  

18. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;  
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wol ne wnioski;  

20.Zamknięcie obrad.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  zawnioskował o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwa ły zmieniającej uchwałę nr 
LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 l istopada 2022 roku w 
sprawie zamiaru l ikwidacj i  Fi l i i  nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie 
zamiany statutu Miejskiej Biblioteki Publ icznej im. Jana Długosza w 
Sandomierzu. Wnioskodawca dodał, że projekt uchwały jest pokłosiem 
nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego i  jego uwag w stosunku do pierwotnej  
uchwały  z  dnia 30 l istopada 2022 roku. Ponadto projekt uchwały  opiniowany 
był na Komisji  Nauki,  Oświaty, Kultury i  Sport u.    
 
Radny Krzysztof Szatan złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9 tj .  
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnioskodawca dodał, że  
podejmowanie uchwały o pokryciu części  kosztów funkcjonowania systemu ze 
środków publicznych w kontekście ostatnich podwyżek opłat z  tego tytułu 
jest przedwczesne. Zasugerował podjęcie działań zmierzających do 
uszczelnienia systemu.    
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt 
uchwa ły wynika z przepisów prawa, które dają możliwość pokrycia ze 
środków publicznych różnicy między dochodami a wydatkami w systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  Różnica ta  wyniesie 205.100,00 z ł .  
Skarbnik dodała, że w budżecie na 2022 roku zaplanowana dopłata wynosi 
ponad 700.000,00 zł.  Następnie przedstawiła stanowisko Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w tej sprawie,  jak niżej:  
„Skład orzekający zwraca uwagę, że na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, wydatki na cele związane z 
pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za go spodarowanie 
odpadami komunalnymi. P lanowane wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi  mogą być wyższe niż  planowane 
dochody z opłat. Jeżeli  na podstawie art.  6r ust. 2da wyżej ww. ustawy Rada 
M iasta postanowi 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 , w tym 
kosztów, o których mowa w ustępie 2 -2c, lub celem jest obniżenie opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli  
nieruchomości” .   
Z treści przytoczonej  opinii  wynika, że rada gminy jest zobowiązana do 
podjęcia przedmiotowej uchwały w sytuacji  powstałej różnicy.  
 
Radny Krzysztof Szatan powiedział,  że rozumie przepisy prawa w tej materii  i  
zgodę ustawodawcy na takie działania samorząd u. Dodał, że w wątpliwość 
poddaje moment podejmowania takiej uchwały. Zaapelował o przesunięcie w 
czasie tej uchwały. Na koniec stwierdził ,  że  podjęcie uchwały teraz zwolni 
wszystkich z obowiązku starania s ię o to, aby uszczelnić system opłat .  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  podsumował dotychczasową 
dyskusję  mówiąc, że samorząd podejmuje racjonalne i  przemyślne decyzje  po 
to by ewentualne podwyżki były niewielkie z punktu widzenia mieszkańca. W 
tym celu jest przedmiotowa uchwała zakładająca niewielki deficyt pokrywany 
ze środków budżetu gminy. Na koniec Burmistrz nie wykluczył  w przyszłości 
zmniejszenia kwoty za odbiór odpadów.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że zostały zgłoszone 
dwa wnioski . Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o 
wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/552/2022 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 30 l istopada 2022 roku  w sprawie zamiaru 
l ikwidacj i  Fi l i i  nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej  się przy ul . 
Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zamiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu  do porządku obrad.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  12;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  1;  
3 radnych nie głosowało.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie wniosku 
Burmistrza Miasta.  
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Szatana w 
sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 9.  
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Wynik głosowania:  
 „za” –  4;  
„przeciw” –  12;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził odrzucenie wniosku 
radnego Krzysztofa Szatana.  
 
Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  poddał projekt porządku 
obrad pod głosowanie z uwzględnieniem wprowadzenia dodatkowego 
projektu uchwały jako pkt. 12.  
 Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad 
LVIII  sesji  Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja opiniowała drugą wersję projektu uchwały, która 
stanowi autopoprawkę wnioskodawcy,  czyli  Burmistrza Miasta. Opinia komisji  
jest pozytywna.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Mia sta Sandomierza  potwierdził  złożenie 
autoporawki do projektu uchwały.  
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że druga 
wersja uchwały przewiduje wprowadzenie do budżetu gminy kolejnej transzy 
środków z tytułu dodatku węglowego, środków z tytułu realizacji  rządowego 
programu „Asystent rodziny”, zmiany dof inansowania remontu Bramy 
Opatowskiej  z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Ponadto projekt 
uchwały określa zagospodarowanie środków w ramach subwencji  oświatowej,  
zwiększa  dochody z tytułu podatku od nieruchom ości od osób prawnych, z 
tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy . Z kolei zwiększa wydatki w 
budżecie gminy na energię elektryczną, na wynagrodzenie asystenta rodziny , 
na realizację zadania pn.: „Infrastr uktura systemu monitorowania 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych”, na realizację zadania pn.: 
„Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.):  prace konserwatorskie i  
restauratorskie.   
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Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/562/2022 
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.;  
 
Ad. 5 
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” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/563/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2022-2038;  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2022;  
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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 opiniowała drugą wersję projektu uchwały, która 
stanowi autopoprawkę wnioskodawcy,  czyli  Burmistrza Miasta. Opinia komisji  
jest pozytywna.  
 
Marcin Marzec Burmistrz Mia sta Sandomierza  potwierdził  złożenie 
autoporawki do projektu uchwały.  
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt 
uchwały dot. zadania pn.: „Budowa odcinka kanal izacji  deszczowej wraz z 
przepompownią na ulicy Rokitek”. W  ramach autopoprawki wnioskodawcy 
zmianie ulega kwota  określona w uchwale z dotychczasowej w wysokości 
217.992,90 zł  na kwotę 221.992,90 zł.  Zmiana spowodowana jest dołożeniem 
kwoty 4.000,00 zł  nadzoru inwestorskiego.  Skarbnik dodała,  że: 
„ustawodawca przewiduje możliwość przeniesienia środków w związku z art. 
263 –  jako nie wygasające na rok następny. W budżecie tego roku to zadanie 
będzie zakończone i  wyodrębnione na oddzielnym rachunku.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/564/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2022;  
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2023-2043; 
 
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.  
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Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  13;  
„przeciw” –  1;  
„wstrzymujących się” –  2;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/565/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2023-2043; 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 
rok; 
 

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz przedstawienie 
projektu uchwały przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną;  

 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  wyznaczył Panią Barbarę 
Grębowiec –  Skarbnika Miasta Sandomierza ,  która odczytała treść uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok, jak niżej:  
 
„Uchwała  
Rady Miasta Sandomierza  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 l i t .  c,  d, i  ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 
art. 211, art . 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 
237, art. 258 ust. 1, art . 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
f inansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z  późn. zm.) oraz 
art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
§ 1.  
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 
139.704.295,39 zł,  z  tego:  
1) dochody bieżące 112.903.599,54 zł   
2) dochody majątkowe 26.800.695,85 zł   
–  zgodnie z załącznikiem nr 1.  
§ 2.  
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1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w 
wysokości 150.682.739,86 zł,  z  tego:  
1) wydatki bieżące 115.817.659,46 zł   
2) wydatki majątkowe 34.865.080,40 zł   
–  zgodnie z załącznikiem nr 2.  
2. Ustala się l imity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 
poniesienia w roku budżetowym 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.  
§ 3.  
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.978.444,47 zł,  którego 
źródłem sfinansowania będą przychody  z tytułu:  
a) obligacji ,  dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich 
płynny rynek wtórny) w kwocie 10.000.000,00 zł,   
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozl iczenia dochodów i wydatków nimi f inansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach w kwocie 58.145,00 zł,   
c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f inansach 
publicznych w wysokości 920.299,47 zł .   
§ 4.  
Ustala się:  
1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości:  
12.478.444,47 zł;   
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości:  1.500.000,00 
zł   
–  z tytułów wymienionych w załączniku nr 4.  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:  
1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł   
2) celową w wysokości 280 000,00 zł   
-  z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 280 000,00 zł   
§ 6.  
W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w §1 i  §2 
wyodrębnia się:  
1. Dochody i  wydatki  związane z reali zacją zadań z zakresu administracj i  
rządowej i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 
załącznikiem nr 5.  
2. Dochody i  wydatki  związane z realizacją zadań real izowanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg o, zgodnie z 
załącznikiem nr 6.  
§ 7.  
W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w §1 i  §2 ustala 
się następujące dochody i  wydatki f inansowane z tych dochodów związane ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej 
wskazanych ustaw:  
1. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 6.300.000,00 zł  oraz wydatki w kwocie 
6.505.100,00 zł  na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –  ustawa z dnia 13 
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września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz.U. z 2022 r. ,  poz. 1297 z późn. zm.)  
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 675.790,00 zł  oraz wydatki w kwocie 675.790,0 0 zł  na realizację 
zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii –  ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.  1119 z późn. zm.)  
3. dochody w kwocie 250.000,00 zł  z  tytułu części opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 
308.145,00 zł  (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych 
w załączniku Nr 4 w  § 905 w wysokości 58.145,00 zł) z  przeznaczeniem na 
działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki 
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu –  ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwd ziałaniu 
alkoholizmowi (tekst  jedn. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1119).  
4. dochody w kwocie 135.000,00 zł  z  tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i  administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 
135.000,00 zł  na f inansowanie systemu ochrony środowiska  –  ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 z późn. zm.).  
5. dochody w kwocie 70.000,00 zł  z  tytułu opłat za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł  na zadania 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego –  ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publ icznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1343 z późn. zm.).  
§ 8.  
Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla 
samorządowych zakładów budżetowych:  
-  przychody –  3.586.500,00 zł   
-  koszty –  3.526.500,00 zł   
-  zgodnie z załącznikiem nr 7.  
§ 9.  
Ustala się:  
1. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznik iem Nr 8.  
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 9.  
§ 10.  
1. Ustala się l imity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych, w tym:  
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej  kwocie 
6.000.000,00 z ł ,   
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 
zł,   
2. Ustala się l imit zobowiązań zal iczanych do tytułu dłużnego, o którym 
mowa w art. 72 ust . 1 pkt 2 ustawy o f inansach publicznych, innych niż 
kredyty i  pożyczki oraz emisja p apierów wartościowych w kwocie 284.277,60 
zł.   
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§ 11.  
Upoważnia s ię Burmistrza Miasta Sandomierza do:  
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i  wynagrodzenia 
ze stosunku pracy między rozdziałami i  paragrafami wydatków oraz do 
przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i  wynagrodzenia ze 
stosunku pracy i  planem innych wydatków bieżących, w ramach działów 
klasyfikacji  budżetowej,  
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 
ramach działów, z wyłączeniem wpr owadzania nowych zadań inwestycyjnych,  
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na 
zadania bieżące i  na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:  
-  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu uni i  
europejskiej,  o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  
-  zmianami w realizacji  przedsięwzięcia f inansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
f inansach publicznych, o i le zmiany te nie pogorszą wyniku budże tu,  
-  zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,  
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami 
majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań 
inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,  
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych up rawnień do 
dokonywania przeniesień w planie wydatków,  
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w 
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z l imitów zobowiązań, o 
których mowa w § 10 niniejszej uchwały.   
§ 11a.  
W celu realizacji  zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza 
Miasta Sandomierza do:  
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między 
działami klasyfikacji  budżetowej;  
2) dokonywania czynności,  o których mowa w art. 258 ust . 1 pkt 2 i  3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f inansach publicznych;  
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji  lub zakupów 
inwestycyjnych przez jednostkę, o i le zmiana ta nie pogorszy wyniku b udżetu.  
§ 12.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  
§ 13.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i  podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ” .  
Następnie Skarbnik Miasta Sandomierza za pomocą prezentacji  
multimedialnej,  stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu 
przedstawiła główne założenia budżetu Gminy Sandomierza na 2023 rok  z  
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uwzględnieniem autoporawki Burmistrza Miasta oraz sugesti i  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach ,  jak niżej:  
 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza  powiedziała, że planowane 
dochody budżetu gminy w 2023 rok wynoszą 139.704.295,39 z ł  a wydatki 
150.682.739,86 zł.  Deficyt wyniesie 10.978.444,47 zł  i  pokryty będzie  z  
emisj i  obligacji  komunalnych w wysokości 10 .000.000,00 zł  i  wolnych 
środków w wysokości 978 .444,47 zł .  Skarbnik dodała, że wydatki bieżące są 
wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2.914.059,92 zł  i  jest to niezgodne z 
art. 242 ustawy o f inansach publicznych przy czym u stawodawca poprzez 
zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadził  
wyjątek od tej reguły w latach 2022-2025.  
W ramach emisji  obl igacji  komunalnych pokryte zostaną wydatki 
inwestycyjne: 7.900.000,00 zł  –  przebudowa Placu Targowego przy ul .  
Przemysłowej, 1.500.000,00 zł  –  rozbudowa ul. Mokoszyńskiej,  400.000,00 zł  
–  przebudowa zatok przystankowych, 200.000,00 zł  –  przebudowa krytej 
pływalni .  
Na kwotę dochodów gminy składają się: dochody własne w kwocie 
79.099.748,04 zł,  subwencje w kwocie 19.426.621,00 zł,  dotacje z budżetu 
państwa w kwocie 28.364.141,50 zł  oraz dotacje z budżetu UE w kwocie 
12.813.784,85 zł.  
Źródła dochodów: wpływy z podatków PIT i  CIT w kwocie 26.503.219,00 zł,  z  
podatku od nieruchmości w kwocie 20.300.000,00 zł,  dochody ze sprzedaży 
majątku w kwocie 1.600.000,00 zł,  opłata śmieciowa w kwocie 6.300.000,00 
zł,  opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 925.790,00 zł,  opłata 
za trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę w kwocie 8.736.500,00 zł  
oraz opłata targowa w kwocie 5.000.000,00 zł.    
Na ogólną kwotę wydatków składa się: oświata i  wychowanie w kwocie 
39.724.793,00 zł,  gospodarka  mieszkaniowa w kwocie 23.802.290,00 zł,  
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina w kwocie 22.482.608,00 zł,  
administracja, promocja miasta, CUW, Rada Miasta w kwocie 17.355.399,46 
zł,  sport i  obiekty sportowe w kwocie 17.033.148,00 zł,  gospodarka 
komunalna w kwocie 12.133.662,00 zł,  transport i  łączność w kwocie 
9.984.910,40 zł,  kultura i  ochrona dziedzictwa w kwocie 1.884.500,00 zł  oraz 
dotacje celowe dla stowarzyszeń i  organizacji  pożytku publicznego w kwocie 
1.436.900,00 zł.   
Na wydatki inwestycyjne w kwocie 34.865.080,40 zł  składa się: przebudowa 
Placu Targowego w kwocie 15.642.090,00 zł,  przebudowa krytej pływalni w 
kwocie 9.100.000,00 zł,  remont i  przebudowa Kamienicy Oleśnickich w 
kwocie 4.500.000,00 zł,  remont i  przebudowa ul. Mokoszyńskiej w kwoci e 
3.300.000,00 zł  oraz przebudowa infrastruktury przystankowej w kwocie 
2.300.000,00 zł.   
W tym miejscu Skarbnik Miasta wyraziła nadzieję na otrzymanie dotacji  na 
kolejne zadania inwestycyjne tj .  przebudowy ul. I I  Pułku Piechoty Legionów 
oraz budowy chodnika przy ul. Pallotyńskiej .  
Ponadto w budżecie gminy tworzy się dwie rezerwy : ogólną w kwocie 
800.000,00 zł  oraz celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 280.000,00 zł.  
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Wydatki na obsługę długu w kwocie 2.300.000,00 zł.  Na dzień 31 grudnia 
2023 roku dług gminy wyniesie 44.750.000,00 zł.    
 

b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
budżetu;  

 
Barbara Grębowiec  Skarbnik Miasta Sandomierza  odczytała Uchwałę nr 
92/2022 II I  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie opinii  o projekcie uchwały budżetowej 
Miasta Sandomierza na 2023 rok, jak niżej:  
 
„II I  skład orzekający  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach : 
przewodnicząca Pani  Agnieszka Zarębska,   
Członkowie :  Wojciech Czerw i Ewa Midura.  
Po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2022 roku projektu budżetu miasta 
Sandomierza na 2023 rok, na podstawie art .  13 pkt 3, w związku z art.  19 ust. 
2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022r.,  poz. 1668) postanawia zaopiniować 
pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2023 rok.   
Uzasadnienie:  
Burmistrz M iasta Sandomierza, spełniając  wymogi określone w art.  238 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f inansach publicznych (Dz. U. z 2022r. ,  
poz. 1634 z późn. zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Kielcach w dniu 15 l istopada 2022 roku projekt uchwały budżetowej Miasta 
Sandomierza na 2023 rok wraz z uzas adnieniem. Przedmiotowy projekt 
zgodny jest z art .  211 ust. 5, art.  212 ustawy o f inansach publ icznych . 
Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu, w 
szczegółowości według działów rozdziałów i źródeł  (paragrafów) .  W 
załączniku nr  2 do projektu w takim samym podziale na działy,  rozdziały i  
paragrafy klasyfikacj i  budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków 
określonych w art. 236 ust. 3 i  4 ww. ustawy o f inansach publ icznych , 
przedstawione zostały wydatki .  
Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały 
budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyf ikacji  
budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne ,  obowiązkowe .   
W załączniku nr 3 ustalono l imity wydatków na wieloletnie przed sięwzięcia 
planowane do poniesienia w roku 2023 .  
Część wydatków  będzie realizowana w postaci dotacji  określonych w 
załączniku nr 8 -  dotacje podmiotowe, nr 9 -  dotacje celowe.  
P lanowane na 2023 rok wydatki budżetowe w wysokości 149 .872.739,86 zł  są 
wyższe od planowanych dochodów budżetowych w kwocie 138 .894.295,39 zł.  
W związku z tym  w §  3 projektu określono def icyt w wysokości 10 .978.440,47 
zł  wskazując źródła jego pokrycia .  Zgodność z prawem  tej części projektu jest 
przedmiotem odrębnej opinii  nini ejszego Składu .   
W związku z zaplanowanym  deficytem i koniecznością spłaty wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji  obligacji  komunalnych, w projekcie 
uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody z tytułu :   
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-  papierów wartościowych  (obligacji ) ,  których zbywalność jest  ograniczona  (§  
931) w kwocie 10.000.000 ,00 zł ,   
-  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
f inansach publicznych (§950) w kwocie 2.420.299,47 zł ,   
-  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,  
wynikających z rozl iczenia dochodów i wydatków nimi f inansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  określonymi w 
odrębnych ustawach  (§905) w kwocie 58.145,00 z ł .   
Skład orzekający dokonał analizy zasadności planowania wolnych środków, o 
których mowa w art.  217 ust. 2 pkt 6 i  stwierdził ,  że Miasto Sandomierz 
posiada wolne środki  wynikające z bi lansu sporządzonego na dzień 31 
grudzień 2021r. ,  które nie zostały w całośc i zaangażowane w budżecie 2022 
roku, na dzień niniejszej opinii ,  tym samym mogą zostać zaplanowane w 
budżecie 2023 roku. Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna ,  gdyż 
stanowi ona wielkość względną wynoszącą od 0,1% do 1% wydatków budżetu  
zgodnie z art . 222 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o f inansach publicznych.  
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została określona zgodnie z art.  26 ust . 4 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2022r. ,  
poz. 261 z późn. zm. ) .   
Zgodnie z art.  212 ust. 1 pkt 8 ustawy o f inansach publ icznych  zaplanowano 
dochody i  wydatki z tytułu realizacji  zadań określonych w :  
-  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 
2021r.,  poz. 1973 z późn. zm.) ,   
-  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w 
gminach (Dz. U. z 2002r. ,  poz. 1297 z późn .  zm.),  
-  ustawie z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. ,  poz. 1119 z późn. zm.) ,  
-  ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publ icznym transporcie zbiorowym (Dz. 
U. 2022r. ,  poz. 1343).  
Skład Orzekający zwraca uwagę, że na podstawie art. 6r ust. 2  ustawy o 
utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, wydatki na cele związane z 
pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. P lanowane wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi mogą być wyższe niż  planowane 
dochody z opłat ,  jeżeli  na podstawie art. 6r ust. 2da ww. ustawy, Rada 
M iasta postanowi w drodze uchwały o pokryciu części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie 
pochodzących z pobranej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku, gdy:  

1)  środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
niewystarczające na pokrycie kosztów  funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi,  w tym kosztów, o których 
mowa w ust . 2-2c, lub  

2)  celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pobieranych od właścicieli  nieruchomości .   
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Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 242 ust. 1 ustawy o f inansach 
publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może 
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż 
planowane dochody bieżące  powiększone o przychody, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i  8 tej ustawy. W związku z pow yższym Skład Orzekający 
dokonał analizy projektu budżetu pod kątem spełnienia  ww. dyspozycji  i  
stwierdził ,  co następuje .  
Wydatki bieżące (115.007.659,46 zł) zaplanowano w kwocie wyższej niż 
dochody bieżące (112.093.599,54 zł) o kwotę 2 .914.059,92 zł  (wydatki 
bieżące, które nie mają pokrycia w dochodach bieżących ) .  W projekcie 
budżetu zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków  na 
sfinansowanie planowanego deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
w kwocie 920.299,47 zł  (pozostałe wolne środki w kwocie 1.500.000 ,00zł  
f inansują wykup obligacji  komunalnych ) oraz niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu ,  wynikające z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi f inansowanych  związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu  określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 
58.145,00 zł,  ale ich łączna wartość jest niższa od kwoty stanowiącej 
nadwyżkę wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi o kwotę 
1.935.615,45 zł.  Skład Orzekający stwierdza zatem, że relac ja wynikająca z 
art. 242 ust. 1 ustawy o f inansach publicznych nie została zachowana dla 
2023 roku, a kwota przekroczenia tej relacji  wynosi 1 .935.615,45 zł .  Z analizy 
budżetu wynika, że wydatki bieżące w kwocie 1 .935.615,45 z ł  zostaną 
sfinansowane z dochodów majątkowych .   
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021r.,  poz. 1927 z  późn. zm. ) w latach 2022-2025 
jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku przekroczyć relacje, 
o której mowa w art.  242 ust. 1 i  2 ustawy o f inansach publicznych, pod 
warunkiem, że w latach 2022 -2025 suma przekroczeń tej relacji  w 
poszczególnych latach nie będzie  wyższa od nadwyżek wynikających z tej 
relacji  w poszczególnych latach. Celem wydania niniejszej opinii  Skład 
Orzekający dokonał zatem analizy danych wykazanych w projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sandomierza na lata 2023-2043 i  
stwierdził ,  że kwota  przekroczenia relacji  w 2023 roku nie przekracza sumy 
nadwyżek wynikających z tej relacji  w latach 2022 oraz 2024 -2025. Zatem 
Skład Orzekający stwierdza, że warunek wynikający z art. 9 ust . 2 ustawy o 
zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytor ialnego oraz 
niektórych innych ustaw został spełniony.  
Upoważnienie zawarte w  § 11 i  w § 11a projektu uchwały budżetowej są 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   
Określone w  § 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłaszania uchwały 
budżetowej jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 l ipca 2000r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. 
z 2019r.,  poz. 1461).   
W ocenie Składu Orzekającego w pro jekcie budżetu wystąpiła 
nieprawidłowość polegająca na błędnym zastosowaniu paragrafu klasyf ikacj i  
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budżetowej.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra F inansów z dnia 2 marca 
2010r. w sprawie szczegółowej klasyf ikacji  dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (t .j .  Dz. U. z 
2022r.,  poz. 513 z późn. zm. ) wydatki na zadania inwestycyjne f inansowane 
ze środków Rządowego Funduszu „Polski ład” i  Programu Inwestycji  
Strategicznych należy klasyfikować w  § 637, a nie w §605.  
Pouczenie  
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
Regionalnych Izbach Obrachunkowych Burmistrzowi Miasta Sandomierza 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do \Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia .   
Podpisała :  Przewodnicząca Składu Orzekającego  –  Pani Agnieszka Zarębska”.  
 

c)  przedstawienie informacji  Burmistrza w sprawie wniosków 
nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej;  

 
Aneta Przyłucka  Sekretarz Miasta Sandomierza  przedstawiła w ujęciu 
i lościowym wnioski ,  które nie zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta 
Sandomierza na 2023 rok. Dodała, że łącznie wniosków wpłynęło 86 a ich 
szczegółowa prezentacja jest dostępna w Referacie Planowania i  Kontroli  
Budżetu. Ujęcie i lościowe przedstawia się następująco: radny Andrzej 
Bolewski złożył 11  wniosków ,  radny Piotr  Chojnacki 7  wniosków ,  radny Marek 
Chruściel 2  wnioski,  radny Wojciech Czerwiec 3 wnioski ,  radny Jacek Dybus 8 
wniosków ,  radna Ewa Gracz 2 wnioski,  radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek 
6 wniosków ,  radna Renata Kraska 3 wnioski,  radny Andrzej Lebida 5 
wniosków ,  radny Sylwester Łatka 6 wniosków ,  radny Tomasz Malinowski 4  
wnioski,  radny Mariusz Prezgot 3 wnioski,  radna Mariola Stępień  5 wniosków ,  
radny Marek Strugała  1 wniosek,  radny Krzysztof Szatan 1 wniosek, radny 
Marcin Świerkula 2 wnioski i  radny Jerzy Żyła 2 wnioski. Ponadto wnioski 
złożyli:  Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego  1 wniosek, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Sandomierzu  9 wniosków, 
Uniwersytet  I II  Wieku 1 wniosek, Biuro Wystaw Artystycznych 1 wniosek i  
Komendant Powiatowy Policj i  w Sandomierzu  1 wniosek oraz 2 wnioski  
mieszkańców  dot. wykupu nieruchomości działek numer 270/9, 272/4 i  272/7 
o powierzchni 896 m² ,  przeznaczonych pod planowaną drogę gminn ą –  ul.  
Mściowską  -  boczną oraz drugi wykup działki numer 820 o powierzchni 2 .739 
m² pod planowaną drogę gminną  –  łącznik ulicy Okrzei z u l icą Kruczą .  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że wszystkie 
wnioski złożone tylko przez wydziały merytoryczne urzędu i  jednostki 
organizacyjne opiewały na kwotę ok 180.000.000,00 zł  przy dochodach gminy 
na poziomie 140.000.000,00 zł.  W związku z powyższym zadaniem Skarbnika 
Miasta i  Wydziału Finansowego było ograniczenie wydatków w taki sposób, 
by budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrac hunkowej w 
Kielcach  i  spełniał wymogi określone w ustawie o f iansnach publicznych.  
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Burmistrz dodał, że ewentualna próba realizacji  choć części złożonych 
wniosków w 2023 roku będzie bardzo trudna. Nie mniej jednak budżet jest 
tylko pewnym planem finansowym, który  w ciągu roku ulega zmianie. Trudno 
bowiem jest przewidzieć wysokość dochodów,  ale i  wydatków.      
Na koniec Burmistrz Miasta powiedział ,  że: „Natomiast żeby przynajmniej w 
jakimś minimalnym stopniu pokryć te wszystkie oczekiwania i  Państwa  i  
mieszkańców  to no staral iśmy się ten budżet tak przygotować,  żeby był na 
miarę tych czasów, które są przed nami ,  a one są z pewnością niepewne ”.  
 

d) odczytanie opinii  komisji  stałych oraz ostatecznej opinii  Komisji  
Budżetu i  Finansów;  

 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  odczytywał komisje stałe Rady 
Miasta Sandomierza,  jak niżej:  

1.  Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i  Usług  
 
Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji  powiedział ,  że komisja w 
działach 400 –  wytwarzanie i  zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i  wodę, 
w dziale 600 –  transport i  łączność ,  w dziale 700 –  gospodarka mieszkaniowa 
z rozdziałem 70095 –  pozostała działalność .  Dział  710 –  działalność usługowa ,  
rozdział 71035 cmentarze i  dział 900  –  gospodarka komunalna i  ochrona 
środowiska  –  zaopiniowała projekt uchwały budżetowej  pozytywnie.  
 

2.  Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i  Sportu  
 
Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji  powiedział,  że :  „Opinia Komisji  
Nauki Oświaty, Kultury i  Sportu  w działach :  758 –  różne rozliczenia, 801  –  
oświata i  wychowanie ,  854 –  edukacja, opieka wychowawcza,  921 –  kultura i  
ochrona dziedzictwa narodowego, 926 –  kultura f izyczna, projekt uchwały 
budżetowej został pozytywnie zaopiniowany”.  Następnie dodał, że 
członkowie komisji  przyjel i  wniosek dot. zmiany projektu uchwały, jak niżej:  
„Zmienia się wydatki  w Dz. 900, § 4270 –  zakup usług remontowych w 
wysokości 200 .000,00 zł,  a środki przenosi do  Dz. 921, § 2480 –  dotacja 
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji  kultury, czyli  
Sandomierskiego Centrum Kultury . Zmiana wydatków w Dz. 900 wynika z 
nakładów finansowych  jakie gmina miejska Sandomierz poniosła na wymianę 
oświetlenia. W ramach tej wymiany poprawiono znaczącą część okablowania 
między poszczególnymi punktami świet lnymi .  W związku  z  powyższym 
planowanie 400.000,00 zł na remonty oświetlenia w 2023 roku wydaje się 
niezasadne. Coroczne obniżanie dotacj i  dla Sandomierskiego Centrum Kultury 
powoduje duże zawirowania wizerunkowe dla miasta. Ubiegłoroczne 
zmniejszenie dotacji ,  w moim odczuciu, w dużym stopniu przyczyniło się do 
upadku Sandomierskiej Orkiestry Dętej i  zawirowań wokół Fest iwalu Dookoła 
Wody. Kolejne zmniejszenie dotacji  dla Sandomierskiego Centrum Kultury 
może doprowadzić do l ikwidacji  ważnych ,  z punktu widzenia mieszkańców ,  
wydarzeń kulturalnych, na co nie wyrażam zgody jako przewodniczący Komisj i  
Nauki Oświaty, Kultury i  Sportu .  W projekcie budżetu na 2023 rok 
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zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w podległym burmistrzowi urzędzie 
miasta. N ie powinno się tego robić kosztem instytucj i  kultury. Taka opinia 
trafiła do pana  burmistrza”.  
 

3.  Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i  Zdrowia  
 
Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji  powiedziała, że komisja 
w  działach 851  ochrona zdrowia, dział 852  –  pomoc społeczna i  dział 855  –  
rodzina, zaopiniowała projekt uchwały budżetowej  pozytywnie.  
 
 

4.  Komisja Polityki Mieszkaniowej  
 

Radna Ewa Gracz przewodnicząca komisji  powiedziała, że komisja w dziale 
700 gospodarka mieszkaniowa zaopiniowała projekt uchwały  budżetowej 
pozytywnie.  
 

5.  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i  Promocj i  
 
Radny Janusz Płoński  przewodniczący komisji  powiedział,  że komisja w  
dziale 630 –  turystyka, dziale 750, rozdział 75075  –  promocja jednostek 
samorządu terytorialnego zaopiniowała projekt uchwały budżetowej 
pozytywnie.  
 

6.  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  
 
Radny Tomasz Malinowski  przewodniczący komisji  powiedział,  że komisja w 
dziale 010 –  rolnictwo, dziale 700, rozdział 70005  –  gospodarka gruntami 
oraz w dziale 710 –  działalność usługowa  zaopiniowała projekt uchwały 
budżetowej pozytywnie.  
 

7.  Komisja Praworządności  
 
Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego komisji  powiedziała, 
że komisja w dziale 754 -  bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 
przeciwpożarowa  zaopiniowała projekt uchwały budżetowej  pozytywnie.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
odczytała opinię komisj i  o projekcie budżetu, j ak niżej:  
 
„Panie Przewodniczący ,  Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, przedstawiam 
Państwu opinię Komisji  Budżetu i  F inansów na temat przedłożonego przez 
Burmistrza Miasta Sandomierza projektu budżetu miasta na 2023 rok.  

Przedmiotowy projekt budżetu zawiera wszystkie wymagane przepisami 
prawa dokumenty oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej . 
Poszczególne komisje stałe Rady M iasta, które zajmowały się analizą 
projektów budżetu z zakresu swojego działania, wydały pozytywne opinie do 
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budżetu. Na odnotowanie zasługuje fakt, że Komisja Nauki Oświaty, Kultury i  
Sportu przegłosowała wniosek o przesunięcie  w projekcie budżetu gminy 
kwoty 200.000,00 zł z: Dz. 900, Rozdział 90015, § 4270 –  zakup usług 
remontowych, na Dz.  921, Rozdział 92113, § 2480 –  dotacja podmiotowa z 
budżetu dla samorządowej instytucji  kultury.  
Po dokonaniu anal izy złożonego wniosku członkowie Komisji  Budżetu i  
F inansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku negatywnie 
zaopiniowali ww. wniosek.  Zadaniem Komisji  Budżetu  i  F inansów było 
zebranie powyższych opinii  oraz dokonanie szczegółowej anal izy 
poszczególnych obszarów budżetu.  

Komisja Budżetu i  F inansów kilkukrotnie na swoich posiedzeniach 
zajmowała się projektem budżetu Gminy Sandomierz  na 2023 rok. 
Przeanalizowano wszystkie dochody i  wydatki budżetowe. Ponadto komisja 
skupiła się na szczegółowej analizie budżetu Urzędu Miasta w działach :  720, 
750, 751, 756, 757 i  758 z uwagi na fakt, że ten zakres nie był analizowany 
przez żadną z pozostałych komisj i  Rady Miasta Sandomierza. Komisja 
zapoznała s ię również  bardzo wnikliwie  z uchwałami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach:  

• w sprawie opinii  o projekcie budżetu miasta na 2023 rok ;  

• w sprawie opinii  o możliwości sf inansowania deficytu budżetu 
planowanego w projekcie  uchwały budżetowej miasta Sandomierza na 
2023 rok;  

• w sprawie opinii  o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Sandomierza na lata 2023-2043.  

Komisja poddała również starannej analiz ie autopoprawkę Burmistrza 
Miasta.  

Analizując i  oceniając projekt budżetu na 2023 rok  należy zwrócić 
uwagę na kilka charakterystycznych jego e lementów :  

1.  Poziom szeregu dochodów ustalony został  szacunkowo na podstawie 
przewidywanego wykonania planu dochodów na 2022 rok oraz w 
oparciu o wytyczne Ministerstwa F inansów oraz decyzji  Wojewody 
Świętokrzyskiego.  
Plan dochodów ogółem na 2023 rok wynosi 139 .704.295,39 z ł.  

2.  Oceniając wydatki budżetowe  na 2023 rok stwierdzić należy, że 
zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy w 
takich obszarach jak : oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, 
drogi publiczne,  gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, 
bieżąca działalność Urzędu Miasta, bezpieczeństwo publiczne,  ochrona 
zdrowia, kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura 
f izyczna na poziomie minimalnym , a czasami niewystarczającym na ich 
wykonanie.  Podwyżki  cen pal iw, energi i,  płacy minimalnej  w 
konsekwencj i  powodują wzrost cen usług świadczonych na rzecz gminy ,  
zbyt niska subwencja w stosunku do wydatków na szkolnictwo, rosnące 
wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ,  to 
wszystko powoduje,  iż  wydatki bieżące gminy rosną w zastraszaj ącym 
tempie. Gmina real izuje również zadania w ramach pozyskanych 
środków zewnętrznych, a wydatki na wkład własny musi zabezpieczyć w 
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budżecie.  Mając na uwadze powyższe zadania inwestycyjne 
przedstawione we wnioskach do budżetu złożonych przez Państwa  
radnych i  mieszkańców Sandomierza  nie zostały ujęte ani w projekcie 
budżetu ani w obecnie przedstawione j  autopoprawce do projektu 
budżetu .   
Wydatki budżetu w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 
15.682.739,86 zł.  

3.  Deficyt budżetu w wysokości 10 .978.444,47 zł  będzie pokryty 
przychodami z obl igacji  w kwocie 10 .000.000,00 zł ,  przychodami z 
wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych 
wynikających z rozl iczenia dochodów i wydatków związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  czy też wynikających z 
rozl iczenia środków zewnętrznych  w wysokości 978 .440,47 zł .   

4.  Rozchody na 2023 rok z przeznaczeniem na wykup obligacji  
komunalnych zaplanowano w kwocie 1 .500.000,00 zł.   
Reasumując  powyższe należy stwierdzić, że budżet miasta Sandomierza 
został skonstruowany w sposób prawidłowy. Projekt zawiera wszystkie 
niezbędne i  wymagane prawem  e lementy. Jego konstrukcja tak pod 
względem formalnym ,  jak i  merytorycznym jest poprawna.   
Niemniej jednak na podkreślenie zasługuje fakt, iż  w zaprojektowanym 
budżecie na 2023 rok będą realizowane tylko i  wyłącznie obl igatoryjne 
zadania nałożone na gminę przepisami oraz zadania, których realizacja 
jest związana z realizacją umów wieloletnich zawartych z Ur zędem 
Marszałkowskim ,  Urzędem Wojewódzkim ,  BGK do których możemy 
zaliczyć :   

• Przebudowę infrastruktury przystankowej ,   

• Przebudowę Placu Targowego przy ul .  Przemysłowej,  

• Remont i  przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i  oficyny,  

• Przebudowa krytej pływalni,  

• Remont i  rozbudowa ulicy  Mokoszyńskiej .   
Przedmiotowe zadania będą realizowane  w większości,  jeżeli  chodzi o wkład 
własny z emisji  obligacji  komunalnych. Realizacja  ww. zadań, spadek 
dochodów powoduje,  iź  z roku na rok zaciągamy coraz większe zobowiązania .  
Na koniec 2023 roku d ług gminy będzie wynosił  już 44.844.759,20 zł  a w 
latach następnych będziemy zmuszeni do zaciągania nowych zobowiązań. W 
związku z powyższym koniecznym staje s ię przeanalizowanie prz yszłych 
dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać  z  posiadanego majątku, jak również 
przeanalizowanie planowanych nowych inwestycji  w latach przyszłych dla 
naszego miasta, by znaleźć nowe źródła ich f inansowania oraz by generowały 
one dochody, a nie dodatkowe wydatki bieżące związane z ich późniejszym 
utrzymaniem. Należy również przeanalizować wysokość ponoszonych 
wydatków bieżących przez urząd oraz pozostałe jednostki gminy i  podjąć 
nawet drastyczne działania w celu ich zmniejszenia.  
Komisja ocenia projekt budżetu pozytywnie jako realny i  zasadny do 
wykonania. Po uwzględnieniu poprawek zawartych w protok ole Komisj i  
Budżetu i  F inansów rekomendujemy projekt w przedłożonym kształcie i  
wnosimy o jego przyjęcie.  
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Dziękuję  członkom poszczególnych komisji  za bardzo duże zaangażowanie w 
pracy nad budżetem miasta na 2023 rok ” .   
 

e)  dyskusja nad projektem budżetu i  wniesionymi poprawkami;  
 
Radny Jacek Dybus :  Co z wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Nauki, 
Oświaty, Kultury i  Sportu?  
 
Radna Mariola Stępień  powiedziała, że komisja wniosek odrzuciła. Dodała, że 
w opinii  członków komisj i  przesunięcie kwoty 200.000,00 zł  z  oświetlenia 
ulicznego wstrzyma jego modernizację.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza również zaznaczył,  że pomimo 
trwającej modernizacji  oświetlenia ulicznego w tym wymiany sza ł sterujących 
nadal nie działa ono  w należyty sposób ze względu na potrzebę wymiany 
kabli .  Ponadto Burmistrz Miasta nie podzieli ł  argumentów radnego Roberta 
Kurosza dot. Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz Festiwalu „Dookoła Wody”. 
Włodarz miasta powiedział,  że w przypadku orkiestry w grę wchodziły zmiany 
organizacyjne, nowa formuła funkcjonowania a nie względy f inansowe.   
Z kolei w przypadku Festiwalu „Dookoła Wody” w grę wchodziły kwestie 
braku porozumienia między organizatorami.  
Na koniec Burmistrz Miasta podziękował dyrekcj i  SCK za do bre zarządzanie 
instytucją, której stan konta na dzień 30 l istopada wynosił  780.000,00 zł.  
Dodał, że w przypadku braku środków samorząd będzie poszukiwał 
dodatkowych środków.    
 
Radny Robert Kurosz powiedział,  że samorząd  nie powinien sugerować  się 
stanem konta, gdyż SCK jak każda instytucja ma szereg wydatków  na koniec 
roku budżetowego.  Dodał, że gmina z roku na rok zmniejsza wysokość dotacji  
dla SCK z 900.000,00 zł  do 500.000,00 zł.  Ponadto radny dodał, że jako    
przewodniczący Komisji  Nauki Oświaty, Kultury i  Sportu będzie dbał o środki 
publiczne na szeroko rozumianą kulturę  i  sport. W ostatnich latach 
zrealizowano termomodernizację dwóch szkół, pozyskano dotację na remont 
Kamienicy Oleśnickich i  basenu miejskiego.  
 
Radny Krzysztof Szatan powiedział,  że nie powinno łączyć się funkcjonowania 
SCK z pozyskaniem dotacji  na remont dwóch miejskich obiektów, gdyż to są 
zupełnie inne sprawy.  Radny dodał, że członkowie Komisj i  Budżetu i  Finansów 
wielokrotnie zwracal i  się z wnioskami do SCK sugerującym i podjęcie działań 
zmierzających do poprawy kondycji  f inansowej instytucj i.  Dodał, że: „Myślę, 
że cieszmy się z tego, co mamy ,  próbujmy gospodarować tym, co jest .  Czas 
jest trudny, w iele rzeczy musimy sobie odmawiać w domach i  dlatego też i  
przy działalności kulturalnej też trzeba troszkę mieć na to wzgląd.  Na 
przyszłość prosimy, aby wnikl iwiej analizować wnioski Komisji  Budżetowej, 
starać s ię rozumieć intencje Komisji  Budżetowej ,  w stosunku na przykład 
podnoszenia cen bi letów na Bramie Opatowskiej,  czy też w podziemnej, że tak 
powiem trasie turystycznej” .   
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że dyskutujemy nad 
projektem budżetu na 2023 rok.  Burmistrz prezentuje  budżet i  wszelkie 
zmiany dotyczące budżetu .  Pracownicy pana burmistrza mieli  czas na to, żeby 
rozmawiać z panem burmistrzem do końca l istopada. Teraz budżet jest w 
rękach  radnych.  
 
Radny Krzysztof Szatan :  Czy w przyszłorocznym budżecie będą środki na 
współfinansowanie inwestycji  realizowanych przez powiat na terenie Miasta 
Sandomierza zwłaszcza planowanego remontu ul. Wojska Polskiego?  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że w budżecie 
gminy nie planuje się wydatków, które dotyczą zd arzeń przyszłych 
niepewnych. Dodał zarazem, że jak dotychczas samorząd miasta będzie 
współfinansował powiatowe inwestycje infrastrukturalne real izowane na 
terenie miasta .  W tym celu będą przygotowywane stosowne uchwały.  
 
Radny Krzysztof Szatan:  „Jakby kontynuując  moje wystąpienie,  chcę 
powiedzieć, że po analizie tych rzeczy, o których tu mówiliśmy, jakby 
wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i jakby l icząc na to, że świat się 
uspokoi w przyszłym roku  –  klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie 
głosował przeciwko temu budżetowi, po prostu wstrzymamy się od głosu ” .   
 
Radny Robert Kurosz zaapelował do władz miasta, że pomimo ciężkiego i  
trudnego budżetu i  wielu dużych inwestycj i  należy pamiętać o potrzebach 
Sandomierskiego Centrum Kultury.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że  traktuje miasto 
jako całość, jako jedną wspólnotę mieszkańców. Na koniec wyraził  nadzieję 
na realizację budowy nowego przebiegu ul. Okrzei w ramach Funduszu 
„Polski Ład”.  
 
Radna Mariola Stępień  powiedziała, że w trakcie mijającego roku, ale i  
poprzednich Komisja Budżetu i  Finansów zawsze pozytywnie opiniowała 
zwiększenie dotacj i  dla SCK.  
 
Więcej głosów w dyskusj i  nie było.  
 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  10;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  5;  
1 radny nie głosował.  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/566/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok;  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  podziękował nie tylko radnym 
za przyjęcie budżetu Miasta Sandomierza na 2023 rok, ale również 
pracownikom Urzędu Miejskiego i  jednostkom organizacyjnym gminy za 
włożoną parce w przygotowanie projektu budżetu w szczególności 
Skarbnikowi Miasta i  pracownikom  Wydziały Finansowego.   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił  pięć minut przerwy.  
 
Przerwa 
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  wznowił obrady LVII I  sesji  Rady 
Miasta Sandomierza .   
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały 
opiniowała Komisja Budżetu i  Finansów.  
 
Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów  
powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  11;  
„przeciw” –  3;  
„wstrzymujących się” –  2;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/567/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
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w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z  pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r.  w sprawie utworzenia Żłobka przy 
Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i  nadania statutu;  
 
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 zaopiniowała powyższy projekt  uchwały 
pozytywnie.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowan ie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/568/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 
kwietnia 2015 r.  w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 
Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i  nadania statutu;  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r.  w sprawie utworzenia Żłobka przy 
Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i  nadania statutu;  
 
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 zaopiniowała powyższy projekt  uchwały 
pozytywnie.  
 
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” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/569/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 
maja 2019 r.  w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym 
Nr 6 w Sandomierzu i  nadania statutu;  
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/552/2022 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 l istopada 2022 roku w sprawie zamiaru l ikwidacji  
Fil i i  nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej,  mieszczącej się przy ul.  Armii 
Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zamiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  im. Jana Długosza w San domierzu;  
 
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 jest to uchwała intencyjna w sprawie zamiaru 
l ikwidacj i .  Cały proces będzie trwał ponad pół roku i  uchwała,  która 
faktycznie będzie l ikwidować ewentualnie tą f i l ię, będzie podjęta dopiero po 
tym czasie.  Opinia pozytywna stosunkiem głosów: 3 „za”, 2 „wstrzymujące 
się” .  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  14;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  2;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/570/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
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zmieniająca uchwałę nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
l istopada 2022 roku 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 zamiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Jana Długosza w Sandomierzu;  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta 
Sandomierza do składu Komisji  Konkursowej opiniującej oferty w otwartych 
konkursach ofert na dofinansowanie real izacji  zadań publicznych Gminy 
Sandomierz w 2023 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 2022r.,  poz. 1327 z późn. zm.);  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  powiedział,  że projekt uchwały 
powinna opiniować Komisja Praworządności ,  jednakże ze względu na bra k 
quorum komisja nie odbyła się.  
W związku z powyższym poprosił  o zgłaszanie kandydatur.  
 
Radna Kazimiera Bednarska  zaproponowała kandydaturę radnej Renaty 
Kraski .  
 
Radna Renata Kraska wyraziła zgodę.  
 
Więcej kandydatur nie było.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił  o wpisanie do § 1 projektu 
uchwały Panią Renatę Kraskę.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/571/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu 
Komisji  Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na 
dofinansowanie real izacji  zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2023 r.  
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wym ienione w art.  3 
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ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (tj.  Dz. U. 
z 2022r.,  poz. 1327 z późn. zm.);  
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołan ia komisji  
stałych Rady Miasta Sandomierza i  ustalenia ich składów osobowych;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że projekt uchwały jest 
pokłosiem wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Bolewskiego i  zakłada 
skreślenie radnego z  członkostwa w  komisjach stałych rady miasta.  
 
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” –  1;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/572/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 
grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji  stałych Rady Miasta 
Sandomierza i  ustalenia ich składów osobowych;  
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza 
na 2023 rok;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że nie wpłynęły żadne 
uwagi ani wnioski co do zaproponowanego planu pracy rady na 2023 rok.  
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
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Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/573/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2023 rok;  
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji  stałych i  
doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2022 rok;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że nie wpłynęły żadne 
uwagi ani wnioski co do zaproponowanych sprawozdań z prac komisji  stałych 
za 2022 rok, które zostały przyjęte na posiedzeniach komisji .   
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr  LVIII/574/2022 
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji  stałych i  doraźnych Rady 
Miasta Sandomierza za 2022 rok;  
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji  stałych Rady 
Miasta Sandomierza na 2023 rok;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział,  że nie wpłynęły żadne 
uwagi ani wnioski co do zaproponowanych planów z prac komisji  stałych na 
2023 rok, które zostały przyjęte na posiedzeniach komisji .   
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
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„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła uchwałę:  
 
Uchwała Nr LVIII/575/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przyjęcia planów pracy komisj i  stałych Rady Miasta Sandomierza 
na 2023 rok;  
 
Ad. 18 
Przyjęcie harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie 
od 3 stycznia 2023 roku do 27 czer wca 2023 roku;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  przypomniał radnym o obowiązku 
uczestniczenia w dyżurach ,  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym .   
 
Głosów w dyskusji  nie było.  
 
W związku z powyższym  Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał 
harmonogram pod głosowanie.  
Wynik głosowania:  
 „za” –  16;  
„przeciw” –  0;  
„wstrzymujących się” –  0;  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  stwierdził ,  że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła harmonogram dyżurów radnych Miasta Sandomierza w 
okresie od 3 stycznia 2023 roku do 27 czerwca 2023 roku.  
 
Ad. 19 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;  
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z 
okresu międzysesyjnego, ja niżej:  
 

1.  „3 grudnia miała miejsce akcja „Spacer  ze Świętym Mikołajem w 
poszukiwaniu magii Świąt”. Coroczna akcja w okolicach Mikołajek ,  
dedykowana dla dzieci  z  terenu naszego miasta, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem co roku.   

2.  Sandomierskie obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
rozpoczęły się 13 grudnia w Miejskiej Bibl iotece Publicznej. 
Wspomnienie o stanie wojennym oraz o swojej działalności 
solidarnościowej wygłosił  Kazimierz Pla chimowicz ,  świadek tamtych 
wydarzeń. Następnie odbyła się msza święta za ojczyznę w Bazylice 
Katedralnej ,  a tuż potem zebrani zgromadzil i  się pod pomnikiem 
Solidarności.  I  tu dziękuję zastępcy za to,  że wziął udział w tych 



 
 

Strona 32 z 36 
 

wszystkich uroczystościach, ponieważ ja nie mogłem i to ogromne 
podziękowania  Janusz dla ciebie.   

3.  Zakończono i  odebrano roboty budowlane związane z budową Domu 
Dziennego Pobytu Seniora przy ul icy Baczyńskiego.  

4.  Trwają roboty budowlane w zakresie modernizacj i  ulicy Rokitek.  
5.  Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy Placu Targowego przy 

ulicy Przemysłowej .   
6.  Trwa procedura odbiorowa renowacj i  Bramy Opatowskiej.  
7.  12 grudnia zawarłem umowę z f irmą ,  konsorcjum firm, Lider 

konsorcjum: PBI Infrastruktura SA, z Kraśnika i  partnerem jest  PB I  
WMB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  u l ica Błonie 8 w 
Sandomierzu, na real izację zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont 
ulicy Mokoszyńskiej”  (…).   

8.  Zawarłem umowę notarialną nabycia na rzecz Gminy Sandomierz w 
drodze darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
155/58, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Mokoszyńskiej .  

9.  Zawarłem umowę notarialną sprzedaży nieruchomości przy ulicy 
Wojska Polskiego na rzecz użytkownika wieczystego.  

10.  Wykonano remont mogił  zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego 
na Cmentarzu Wojennym przy ul icy Mickiewicza. To był drugi i  ostatni 
etap.  

11.  Przeprowadzono cięcie korekcyjne, pielęgnacyjne wszystkich 
drzew rosnących na Cmentarzu Wojennym przy ulicy  Mickiewicza.  

12.  Wykonano czyszczenie nakryw kamiennych oraz muru Cmentarza 
Wojennego metodą piaskowania.  

13.  12 grudnia w Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie akcji  
profilaktycznej „Pomyśl zanim sprzedasz” .  Organizatorami akcji  była 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Sandomierzu oraz Urząd Miejski w Sandomierzu. Partnerami akcji  byl i  
Komenda Powiatowa Policj i  w Sandomierzu oraz Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna.   

14.  14 grudnia odbyło się posiedzenie zespołu koordynującego 
realizac ję Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Sandomierza na lata 2017-2022.  

15.  12 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne dla rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny. Celem spotkania było wspólne spędzenie 
czasu w atmosferze nadchodzących świąt  Bożego Narodzenia, 
wzmocnienie więzi między  członkami  tych rodzin”.   

Następnie Burmistrz Miasta zaapelował również w imieniu prof. Jerzego 
Stępnia -  współtwórcy ustawy o samorządzie gminnym, byłego prezes 
Trybunału Konstytucyjnego o pom oc, wsparcie dla Pana J . O . ⃰ ,  który w 
ostatnim czasie znalazł się w trudnej sytuacji  f inansowej.   
Burmistrz w tym miejscu przedstawił sytuację życiową potrzebującego.  
Ponadto włodarz miasta przedstawił  informację dot. goszczącej w 
Sandomierzu delegacji  z  Miasta Partnerskiego Ostróg na Ukrainie. Członkami 
delegacji  jest aż 15 dzieci w wieku od 5 do 15 lat.  Burmistrz podziękował 
wszystkim za wsparcie przy organizacji  pobytu ww. delegacj i.  Podkreślił  
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zadowolenie i  uśmiech na twarzach młodych ludzi,  którzy żyją w ciągłym 
strachu i  niepewności w związku z trwającą wojną. Burmistrz przedstawił 
sytuację mieszkańców Ostroga, którzy doświadczają przerw w dostawach 
wody, prądu, ciepła w związku z atakami Rosj i  na ukraińską infrastrukturę 
krytyczną. Włodarz miasta złożył również podziękowanai dla f irmy NSG 
Pilkington za zorganizowanie ukraińskim dzieciom wycieczki do Fabryki 
Baniek w Nowej Dębie .   
Na koniec Burmistrz Miasta zaprosił  wszystkich zebranych na Miejską W igil ię, 
która odbędzie się o godz. 14:00 na płycie Rynku Starego Miasta.  Dodał, że 
będzie „to nasza wspólna, samorządowa W igil ia z mieszkańcami” .  Następnie 
z okazji  zbl iżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył  wszystkim zebranych 
życzenia świąteczne:  wspaniałych, pogodnych, radosnych świąt ,  wytchnienia 
od obowiązków dnia codziennego oraz pokoju.  
 
Ludmiła Kozak  przedstawiciel Miasta Ostróg na Ukrainie :   
„Dzień dobry Państwu. Mam za zaszczyt mówić do was na waszej sesj i  i  
przede wszystkim chcę od całego serca bardzo podziękować za to, co robicie 
dla nas. Sandomierz od pierwszych dni wojny pomaga nam wszystkim, czym 
możecie i  my bardzo to doceniamy i po prostu dziękujemy.  Ale wiem, że słów  
dziękuję to za mało. Dziękujemy za ten odpoczynek naszych dzieci,  który 
organizowali dla nas. Ja naprawdę cieszę się, że przez te dni nasze dzieci po 
prostu śmieją .  Ja ich nie pozna ła. Teraz, od kiedy ja do was mówię u nas w 
Ukrainie…  
Nie wiem jak to po polsku, znowu alarm i  na naszych telefonach jest taki 
program, który powiedział nam ,  że musimy ,  musimy chować się i  nasze 
dzieci… Ja słyszała, jak oni mówili  „a piać  alarm, a piać nie będzie prądu” i  
dlatego dziękujemy, że tych pięć dni nasze dzieci miel i  po prostu szczęście być 
dziećm i .   A le jeszcze bardziej chcę poprosić  –  nie zostawcie nas. W iemy, że 
dalej będą bardzo trudne czasy ,  my będziemy walczyć do końca, ale  tylko 
wspólną  my zmierzamy zdołać te z ło, które  są teraz na Ukrainie.  Bardzo 
dziękuję i  dla wszystkich radnych od  naszego miasta, dla pana 
przewodniczącego Rady Miasta –  nasze podziękowanie .  Jeszcze raz dziękuję 
wam za wszystko”.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  odczytał pismo jakie zostało 
przekazane od przedstawiciela Miast a Partnerskiego Ostróg na Ukrainie, jak 
niżej:  
 „Serdecznie dziękujemy za wsparcie i  organizację wypoczynku dla dzieci 
gminy Ostróg. W tych trudnych czasach to jest bardzo ważna sprawa .  Od 
pierwszego dnia wojny niestrudzenie pomagacie Ostrogowi i  Ukrainie 
wszystkim, czym możecie. Dziękujemy Wam z całego serca, chociaż żadnych 
słów wdzięczności nie wystarczy na wszystko, za wszystko, co robic ie  dla nas. 
Świat opiera się na troskliwych, wrażli wych ludziach, którzy zawsze są gotowi 
do pomocy i  wsparcia. Dziękujemy za opiekę i  udział .  Wasza pomoc jest 
bardzo doceniona i  nigdy nie zostanie zapomniana.  W tym szczególnym czasie 
nadchodzącego Święta Bożego Narodzenia  chcielibyśmy Państwu życzyć 
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spoko ju, radości,  nadziei ,  zdrowia i  wszelkiej  pomyślności . Niech dobry Bóg 
stokrotnie wynagrodzi Wam za Waszą hojność i  dobroć.”  
 
Ad. 20 
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.  „Radny Jacek Dybus złożył pismo w sprawie braku możliwości dojazdu do 

posesj i  przez mieszkańca Sandomierza;  
2.  Pan R. W. i  Pani L. C.   złożyli  wezwanie do usunięci a naruszenia prawa 

polegającej na przekroczeniu przez Radę Miasta władztwa planistycznego 
w odniesieniu do działki nr 882 Sandomierz –  Lewobrzeżny;  

3.  Wojewoda Świętokrzyski stwierdził  nieważność 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;        

4.  Wojewoda Świętokrzyski stwierdził  nieważność Uchwały Nr LVI/544/2022 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2022 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VII I/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;  

5.  Państwo E. P. S. złożyli  skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu osiedla Salve Regina wraz  
z terenami przyległymi;  

6.  Wojewoda Świętokrzyski wszczął postepowanie  nadzorcze w stosunku do 
Uchwały Nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 l istopada 
2022 roku w sprawie zamiaru l ikwidacji  F i 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;  

7.  Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego przekazał uchwałę w 
sprawie udzielonych dotacji  na prace konserwatorskie i  budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
W Sandomierzu są to: Muzeum Diecezjalne oraz Klasztor OO. 
Dominikanów”.     

 
Następnie przewodniczący rady przedstawił interpelacje z okresu 
międzysesyjnego, jak niżej:  
 

1.  „W dniu 5 grudnia została udzielona odpowiedź na interpe lacje radnej 
Kazimiery Bednarskiej sprawie  murku oporowego na skrzyżowaniu ul . 
Mickiewicza i  Zawichojskiej.  
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2.  W dniu 22 l istopada radny Mariusz Prezgot złożył interpelacje w 
sprawie zabezpieczenia lokalu użytkowego jako nowej palcówki Poczty 
Polskiej w związku z planowanym remontem Kamienicy Oleśnickich. 
Odpowiedź w tej sprawie została udzielona”.  

Na koniec przewodniczący rady również zaapelował o wsparcie dla 
mieszkańca Sandomierza Pana J. O . ⃰ .    
 
Radny Marek Strugała  odniósł s ię do apelu mówiąc, że warto i  należy 
pomagać. Dodał również, że nie jest to odosobniony przypadek i  sam 
namawia do pomocy na rzecz Pana J . S . ⃰ ,  artysty, malarza, który zamieszkuje 
w lokalu socjalnym, a którego cechy charakteru nie pozwalają mu ub iegać się 
o pomoc ze strony OPS -u.   
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział,  że ta sprawa jest 
mu znana i  zachęca do współpracy, do rozmów na temat formy pomocy dla 
Pana J. S . ⃰ ,  w tym ze strony sandomierskiego OPS –  u .  
 
Radny Jacek Dybus na wstępie podziękował  Straży Miejskiej  i  PGKiM-owi za 
sprawną akcję przy odśnieżaniu ulic i  chodników. Następnie odniósł się do 
planowanej budowy ekologicznej spalarni  odpadów komunalnych w 
Szczecinie mówiąc, że jest to świetny pomysł na zmniejszeni e i lości odpadów 
i kosztów ich odbioru. Podkreśli ł  fakt , że przy spalaniu odpadów powstała 
energia będzie zasilać miejskie oświetlenie uliczne.   
 
Radny Robert Kurosz odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa mówiąc, że 
koszty budowy takiej  spalarni są giga ntyczne i  tylko duże aglomeracje mogą 
sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Zauważył, że modernizacja spalarni 
odpadów medycznych przy sandomierskim szpitalu to koszt ok. 30.000.000,00 
zł.  Następnie stwierdził ,  że w komunikatach Burmistrza Miasta zabrakł o 
wydarzeń kulturalnym. W związku z tym przypomniał zebranym, że w 
ostatnim czasie  w aspekcie kultury odbyły się uroczystości 45 –  lecia 
Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu oraz 3 widowiska artystyczne  
m.in. przedstawienie pt. „Nasza pani” oraz wyreżyserowane przez Panią K. K. 
P . ⃰ .    
 
Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza  powiedział,  że warto  
nagrodzić artystów za ich trud i  prace na rzecz sandomierskiej  kultury.  Za 
przykład podał spektakl pt .:  „Im perium za mgłą”.   
 
Aneta Przyłucka  Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że brak 
informacji  z  tej dziedziny jest wynikiem przeoczenia, zwykłej  pomyłki.   
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący rady  z kolei przypomniał zebranym, że w 
ostatnim czasie odbyły się uroczystości 30 –  lecia funkcjonowania 
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.  Uroczystości odbyły 
się w Ratuszu przy obecności parlamentarzystów: Pani Agaty Wojtyszek i  
Pana Marka Kwitka, na której wręczono odznaczenia od Ministra Kultury i  
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Dziedzictwa Narodowego oraz srebrne i  złote Krzyże Zasługi od Prezydenta 
RP.  
Na koniec przewodniczący rady złożył wszystkim zebranym oraz  mieszkańcom 
życzenia świąteczne i  noworoczne.  
 
Radny Krzysztof Szatan :  „W  imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 
złożyć serdeczne podziękowania za cały rok współpracy . Życzyć zdrowych i  
spokojnych świąt, a za pośrednictwem łączy internetowych również 
sandomierzanom”.   
 
Ad. 21 
Zamknięcie obrad.  
 
Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził  
wyczerpanie porządku obrad i  zamknął LVII I  sesję Rady Miasta Sandomierza.  
 
Załączniki :  

1.  Lista obecności radnych na sesj i;  
2.  Prezentacja multimedialna Wydziału Finansowego UM Sandomierz  

 
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).  
 


