
UCHWAŁA NR XLVII/455/2022 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza 
za 2021 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą 
Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok, które 

stanowią Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały, jak niżej: 

1. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna; 

2. Załącznik Nr 2 - Komisja Budżetu i Finansów; 

3. Załącznik Nr 3 - Komisja Praworządności; 

4. Załącznik Nr 4 - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu; 

5. Załącznik Nr 5 - Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia; 

6. Załącznik Nr 6 - Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług; 

7. Załącznik Nr 7 - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

8. Załącznik Nr 8 - Komisja Polityki Mieszkaniowej; 

9. Załącznik Nr 9 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji; 

10. Załącznik Nr 10 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

11. Załącznik Nr 11 - Komisja Statutowa. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  

ZA 2021 ROK 

 

Komisja Rewizyjna odbyła osiem posiedzeń w 2021 roku. Zaopiniowała roczne sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok (cz. I- Dochody, cz. II- Wydatki), sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok (bilans jednostki budżetowej lub 

samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2020r., bilans z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r., zestawienie zmian w funduszu  jednostki sporządzony 

na dzień 31.12.2020 r., rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.), 

informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na 31.12.2021 r.   

Ponadto, komisja zapoznała się z uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania  

z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek 

samorządu terytorialnego  i objaśnieniami.  

W dniu 17 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 

2020 rok. 

Komisja zrealizowała zaplanowaną „Kontrolę zawartych umów na wywóz nieczystości stałych 

na terenie miasta Sandomierza” wynikającą z planu pracy na 2021r. Członkowie ww. komisji uznali, 

że powyższe zagadnienie zbadają w postaci pytań skierowanych do Burmistrza Sandomierza.  

Komisja Rewizyjna na bieżąco opiniowała projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg  

i petycji oraz zapoznała się  z aktualnymi pismami.   

  

 

 

Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW 

ZA 2021 ROK 

 

Komisja Budżetu i Finansów funkcjonuje w niezmienionym 10- osobowym składzie. 

W 2021 roku odbyła 17 posiedzeń, podczas których realizowała punkty z przyjętego planu pracy dot. 

współtworzenia budżetu miasta i opiniowania zmian budżetu w trakcie roku budżetowego oraz 

formułowania ocen z wykonania budżetu miasta za I półrocze. 

Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta oraz projekty  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z realizacji budżetu Gminy Sandomierz  

w 2021 roku.  

W obradach komisji uczestniczyli: radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 

przedstawiciele sandomierskich instytucji oraz mieszkańcy. 

Komisja Budżetu i Finansów sformułowała do Burmistrza Sandomierza wnioski m.in.  

w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na budowę dwóch niezależnych „Domów Pobytu 

Dziennego dla Seniorów” znajdujących się po obu stronach Sandomierza, o zakup służbowego 

samochodu dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, a także o zabezpieczenie środków finansowych  

w kwocie 150.000 złotych na zadania dotyczące promocji miasta poprzez sport.  

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się w dniu 13 grudnia 2021 roku z opiniami  

komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy 

Sandomierz na 2022 rok oraz opracowała treść opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2022 

rok i przedłożyła ją Burmistrzowi Sandomierza. 

 

 

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI ZA 2021 ROK 

 

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji Praworządności. Komisja pracowała zgodnie  

z przyjętym planem pracy dostosowując tematykę i terminy spotkań do aktualnych potrzeb.  

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: radni wchodzący w skład komisji, radni nie będący członkami 

komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przedstawiciele sandomierskich instytucji, 

prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.  

Komisja Praworządności na bieżąco opiniowała projekty uchwał w zakresie działania komisji  

i wnikliwie rozpatrywała pisma skierowane do komisji. Do najważniejszych zagadnień, które były 

przedmiotem obrad komisji są uchwały dot.: nadawania nazw ulicom na terenie miasta, przyjęcia apelu 

w sprawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, przyjęcia regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza oraz w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza.   

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z bezpieczeństwem 

publicznym np.: 

1. Funkcjonowanie Straży Miejskiej; 

2. Informacja na temat zabezpieczenia miasta przed powodzią; 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego przy udziale Policji i Straży Pożarnej. 

Komisja Praworządności zgłosiła m. in. następujące wnioski: 

1. O udzielenie informacji przez Burmistrza Miasta Sandomierza dotyczącego domniemanego 

mobbingu pracownika w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.  

2. O zainicjowanie debaty wśród wybranych komisji stałych rady dot. przyszłej nazwy 

budowanego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej.  

3. O przeanalizowanie funkcjonowania budowanego systemu monitoringu miejskiego; 

4. O zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach                 

o rozważenie możliwości budowy rond na drogach krajowych zlokalizowanych na terenie 

Sandomierza lub montażu tzw. „inteligentnych świateł” oraz do Starostwa Powiatowego  

w Sandomierzu o możliwość budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Koseły i Armii Krajowej (obok 

Prokuratury Rejonowej); 

5. O rozważenie możliwości ograniczenia ilości punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych na 

terenie miasta lub ograniczenie godzin ich pracy; 

6. O rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych na ul. 

Ostrówek na odcinku od ul. Holowniczej do przejazdu kolejowego oraz na ul. Mickiewicza na 

wysokości Parku Saskiego; 

7. O rozważenie możliwości zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej na terenie Parku Piszczele, 

ul. T. Króla oraz ul. Żołkiewskiego (w okolicach sklepu Corleone) oraz zwrócenie się z taką 

prośbą również do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.  

8. O zwrócenie się do Burmistrza Miasta o podjęcie działań wspólnie ze Starostą Sandomierskim 

zmierzających do przekształcenia dróg w obrębię Starego Miasta w drogi o statucie dróg 

wewnętrznych celem możliwości pobierania opłat za parkowanie pojazdów na przyległych 

parkingach; 

Ponadto Komisja Praworządności opiniowała Raport o stanie Gminy Sandomierza za 2020 rok oraz 

projekt budżetu miasta na 2022 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2022 rok został 

zaopiniowany pozytywnie.  

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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Komisja zakończyła pracę w 2021 roku w 6 - osobowym składzie. 

 

 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

ZA 2021 ROK 

 

Komisja w 2021 roku odbyła dziesięć posiedzeń, w tym jedno nie posiadało quorum. Ściśle 

współpracowała z sandomierskimi jednostkami, merytorycznymi wydziałami Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu, a także z dyrektorami szkół i przedszkoli.   

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała szereg projektów uchwał, a także poświęciła wiele uwagi na 

rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.  

W dniu 24 listopada br. zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2022 rok w działach:  758- Różne rozliczenia, 801- Oświata i wychowanie, 854- 

Edukacyjna opieka wychowawcza, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- Kultura 

fizyczna. 

Na bieżąco przekazywała wnioski i opinie w zakresie swojej działalności Burmistrzowi Sandomierza 

m.in. w sprawie zabezpieczenia 150.000 złotych na zadania dotyczące promocji miasta poprzez sport, 

zapewnienia środków pieniężnych na regulacje płac dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 

oraz funduszy na wdrożenie elektronicznej obsługi czytelnika. 

 

 

 

Robert Kurosz -Przewodniczący komisji 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY  

I ZDROWIA ZA 2021 ROK 

 

 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia odbyła siedem posiedzeń w 2021 

roku i ściśle współpracuje z sandomierskimi jednostkami tj.: 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej, 

b) Środowiskowy Dom Samopomocy, 

c) Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, 

d) Świetlica Środowiskowa. 

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała szereg projektów uchwał z zakresu opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia, sprawozdania z działalności placówek  

wsparcia, pomocy i opieki, a także gminne programy.  Zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji  

pn. „Dom Dziennego Pobytu Seniora” oraz ze stanem infrastruktury miejskiej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.                   

Członkowie komisji wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

zawnioskowali do Burmistrza Sandomierza: 

a) w sprawie podjęcia niezwłocznych działań przez włodarza zmierzających do wynajmu 

nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mariackiej 1 na potrzeby uczelni wyższej w Sandomierzu  

i tym samym przeniesienie lokalizacji znajdujących się tam stowarzyszeń i organizacji oraz  

b) podjęcia działań zmierzających do budowy kompleksu boisk trawiastych i sztucznych przy 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, w kontekście 

podjętej w ubiegłej kadencji samorządu, uchwały intencyjnej Rady Powiatu Sandomierskiego  

o możliwości przekazania niezbędnych terenów pod ww. inwestycji. 

W dniu 29 listopada br. zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2022 rok w działach: 851- Ochrona zdrowia-dochody i wydatki, 852- Pomoc 

społeczna- dochody i wydatki, 855- Rodzina – dochody i wydatki.  

 

 

Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU  

I USŁUG ZA 2021 ROK 

 

 

W 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług. Komisja 

pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy dostosowując tematykę i terminy spotkań do aktualnych 

potrzeb. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: radni wchodzący w skład komisji, radni nie będący 

członkami komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przedstawiciele sandomierskich 

instytucji, prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.  

Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług na bieżąco opiniowała projekty uchwał w zakresie 

działania komisji i wnikliwie rozpatrywała pisma skierowane do komisji. Do najważniejszych 

zagadnień, które były przedmiotem obrad komisji są uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, parkowania pojazdów mechanicznych na terenie miasta, komunikacji publicznej, 

pozbawienia i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz”.  

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z działalnością 

przedsiębiorstw, zakładów i spółek podległych Burmistrzowi Sandomierza oraz działalności firm na 

terenie miasta np.: 

1. O funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem 

działań inwestycyjnych; 

2. O funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego ze 

szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych; 

3. O funkcjonowaniu i rozbudowie Cmentarza Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem 

infrastruktury technicznej w tym dróg dojazdowych i miejsc parkingowych; 

4. O funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym możliwości nawiązania nowych połączeń; 

Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług zgłosiła m. in. następujące wnioski: 

1. Racjonalizacji i uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

2. Zaangażowania samorządu w poprawę estetyki ronda Radiotechników w Sandomierzu u zbiegu 

ulic Wojska Polskiego i 11 - go Listopada. 

3. Dokonywania w przyszłości przez samorząd ekonomicznych analiz w celu weryfikacji 

ewentualnych skutków dla budżetu miejskich inwestycji i przedsięwzięć. 

4. Podjęcia działań zmierzających do sprawniejszego i efektywniejszego odśnieżania ulic na 

terenie miasta. 

5. Uporządkowania terenu zbiornika retencyjnego „Atramentówka” przy ul. Portowej                        

w Sandomierzu (usuniecie martwych, złamanych drzew). 

6. W sprawie zobligowania Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do dokonania 

kolejnej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza.  

7. O przygotowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wymianę starych pieców i montaż 

fotowoltaiki oraz o przekazanie informacji dot. przyszłości dworca autobusowego                                 

w Sandomierzu.  

8. Podjęcia działań zmierzających do realizacji wniosków Stałego Zespołu ds. Przeglądu Wykazu 

Tras Linii Autobusowych tj. uruchomienie nowego kursu na trasie Koćmierzów – ul. Powiśle – 

ul. Krakowskiej oraz określenie przystanków na ul. Krakowskiej; 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/455/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 stycznia 2022 r.
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9. O zorganizowanie spotkania z osobami, którzy handlują na terenie Twój Rynek 

zlokalizowanego na Placu 3 Maja w celu wysłuchania potrzeb handlowców. Ponadto komisja 

wnioskuje o rozważenie przez samorząd dokonania zmian w wyglądzie wiaty, która obecnie nie 

chroni od wiatru i słońca; 

Ponadto Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opiniowała Raport o stanie Gminy 

Sandomierza za 2020 rok oraz projekt budżetu miasta na 2022 rok w działach:  

a) 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę; 

b) 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki; 

c) 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki; 

d) 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność; 

e) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki. 

Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2022 rok został zaopiniowany 

pozytywnie.  

Komisja zakończyła pracę w 2021 roku w 12- osobowym składzie. 

 

 

 

Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji  
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ZA 2021 ROK 

 

Komisja odbyła dziewięć posiedzeń w 2021 roku, w których brali czynny udział naczelnicy, 

kierownicy, pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał, rozpatrywała aktualne pisma oraz podjęła szereg 

tematów związanych z wnioskami mieszkańców. W dniu 23 listopada br. zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok w działach: 010- Rolnictwo, 

700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami, 710- Działalność usługowa. 

Ponadto, regularnie przekazywała sformułowane wnioski i opinie w zakresie swojej 

działalności Burmistrzowi oraz Radzie Miasta do dalszej analizy celem usprawnienia bieżącego 

funkcjonowania miasta. 

Komisja zrealizowała punkty z planu  pracy  m.in. o prowadzonych kampaniach z zakresu edukacji 

ekologicznej i ochrony  środowiska, zapoznała się z postępem prac związanych z rewitalizacją Parku 

Miejskiego.  

 

 

 

Tomasz Malinowski -Przewodniczący Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ  

ZA 2021 ROK 

 

Komisja Polityki Mieszkaniowej obradowała na dziewięciu posiedzeniach i pracowała 

zgodnie z opracowanym planem pracy na 2021 rok.  W trakcie roku komisja rozpatrzyła podań 

mieszkańców ubiegających się o przydział lokalu/przedłużenie umowy najmu lub zamianę lokalu  

z zasobu Gminy Sandomierz zgodnie z dokumentacją przedłożoną  przez pracowników Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. W posiedzeniach komisji uczestniczyli naczelnicy 

oraz pracownicy merytorycznych wydziałów i referatów, przedstawiciele spółki miejskiej 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.  

W dniu 22 listopada br. komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2022 rok w Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa.  

Na  obradach komisji analizowano m.in. zachodzące zmiany w ustawie o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, sprawy nadzoru nad terminowością opłat czynszowych za 

2020 rok i poziom zadłużenia mienia komunalnego w latach 2018- 2020 oraz działania związane  

z budową budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej.   

Komisja na bieżąco formułowała wnioski i propozycje do Burmistrza Sandomierza. 

 

 

Ewa Gracz - Przewodnicząca Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI  

I PROMOCJI SANDOMIERZA ZA 2021 ROKU 

 

Komisja w 2021 roku odbyła siedem posiedzeń. Ściśle współpracowała z merytorycznymi 

wydziałami Urzędu Miejskiego oraz sandomierskimi jednostkami. 

Zgodnie z zakresem działania na bieżąco opiniowała projekty uchwał oraz pisma. W trakcie posiedzeń 

członkowie komisji formułowali i przekazywali Burmistrzowi Sandomierza swoje wnioski, 

propozycje i sugestie.   

Komisja w dniu 26 listopada br. zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sandomierz na 2022 rok w działach: 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, Rozdz. 

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji oprócz realizowania punktów z planu 

pracy zapoznała się również m.in. z dokumentacją projektową przebudowy placu targowego przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu, ze stanem realizacji zadania dot. budowy miejskiego oświetlenia 

ulicznego, informacją dot. sposobu wdrażania marki Sandomierza oraz formą współpracy 

Sandomierza z miastami partnerskimi: Volterrą (Włochy), Newark-on-Trent (Wielka Brytania), 

Emmendingen (Niemcy) i Ostróg (Ukraina). 

 

 

 

Janusz Poński- Przewodniczący Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ZA 2021 ROK  

 

Statut Miasta Sandomierza uchwalony Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 5 listopada 2021 r., poz. 3524 – 

wcześniej: § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 

sierpnia 2011 roku - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) w § 98 

ust. 1 stanowi:  „Komisja [Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji – przyp. aut.] opiniuje skargi, wnioski 

i petycje wpływające do Rady oraz wydaje rekomendacje, co do dalszego trybu postępowania”. 

Przedmiot pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji koncentruje się zatem wokół rozpatrywania 

wpływających do Rady Miasta skarg, wniosków i petycji i wskazywania sposobów ich załatwienia 

poprzez przygotowanie stosownych projektów uchwał. Tryb pracy Komisji ma zatem charakter 

doraźny, gdyż uzależniony jest od napływu adresowanej do Rady Miasta korespondencji w w/w 

przedmiocie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021 zebrała się dwunastokrotnie: pierwsze 

posiedzenie miało miejsce 18 stycznia 2021 r., ostatnie zaś 21 grudnia 2021 r. Posiedzenia te 

odbywały się w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji), stacjonarnym oraz mieszanym – część 

członków obradowała zdalnie, część stacjonarnie. Prace prowadzone były zgodnie z Planem Pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021 zatwierdzonym w dniu 18 stycznia 2021 r., który 

obejmował:    

 

Zadanie Termin realizacji 

Przyjmowanie i wstępne rozpatrywanie skarg zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi 

Wypracowanie stanowiska i opinii Komisji dotyczących 

skarg na działalność Burmistrza i jednostek 

organizacyjnych 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi 

Rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez 

obywateli 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

wniosków i petycji 

Prowadzenie dokumentacji prowadzonych skarg                  

i rozpatrywanych wniosków 

Praca ciągła 

 

Współpraca z Komisjami Rady Miasta  Praca ciągła 

Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień 

dotyczących rozpatrywanych skarg 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi   
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Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy Komisji  Na koniec danego roku 

 

Kolejne posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyły się w następujących 

terminach: 18. 01. 2021 r., 02. 03. 2021 r., 15. 03. 2021 r., 08. 04. 2021 r., 28. 04. 2021 r., 28. 05. 2021 

r., 21. 06. 2021 r., 02. 09. 2021 r., 29. 09. 2021 r., 05. 11. 2021 r., 01. 12. 2021 r., 21. 12. 2021 r.  

W trakcie tych posiedzeń Komisja rozpatrzyła 6 skarg oraz 1 wniosek: 

1. posiedzenie w dniu 2 marca 2021 r. (protokół nr 24/2/2021): 

a) skarga mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza 

Miasta Sandomierza w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę pawilonu 

handlowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury 

technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych na 

działkach nr ewid. 159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 0004 

Sandomierz poscaleniowy; 

2. posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2021 r. (protokół nr 26/4/2021): 

a) wniosek Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców dotyczący odpowiedzi 

otrzymanej na przedłożony w urzędzie wniosek o udzielenie informacji publicznej  

w przedmiocie formy działania „budek”, czyli punktów gastronomicznych oferujących dania 

„na wynos” zlokalizowanych w obrębie Rynku Starego Miasta Sandomierza; 

3. posiedzenie w dniu 28 maja 2021 r. (protokół nr 28/6/2021): 

a) skarga na „bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe 

znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”; 

4. posiedzenie w dniu 2 września 2021 r. (protokół nr 30/8/2021): 

a) skarga na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe 

znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych; 

5. posiedzenie w dniu 5 listopada 2021 r. (protokół nr 32/10/2021): 

a) skarga na działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu; 

b) skarga na niewłaściwe zachowanie się Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji 

UM Sandomierz, Pana Piotra Wójtowicza; 

6. posiedzenie w dniu 1 grudnia 2021 r. (protokół nr 33/11/2021): 

a) skarga na Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sandomierz – zarzut 

przewlekłości postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem. 

W przedmiocie w/w skarg Komisja wypracowała 7 projektów uchwał, które były 

procedowane na posiedzeniach sesyjnych Rady Miasta Sandomierza: 

• uchwała nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu 

bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza; 

• uchwała nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia 

Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości;  

• uchwała nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W.  

i M.W. i przekazania jej według właściwości;  

• uchwała nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W. na „bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych 

zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”;  
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• uchwała nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.; 

• uchwała nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza w sprawie stwierdzenia braku właściwości 

Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z.P. i przekazania jej według właściwości; 

• uchwała nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R.L.  

i przekazania jej według właściwości.  

Spośród siedmiu wskazanych powyżej uchwał przygotowanych zgodnie z rekomendacjami 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, cztery dotyczyły tzw. spraw pracowniczych - Burmistrz Miasta 

jako zwierzchnik podległych mu pracowników uznany został w nich jako organ właściwy do ich 

rozpatrzenia. Skutkowało to przekazaniem spraw Burmistrzowi do załatwienia wg. właściwości.    

 

Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI STATUTOWEJ ZA 2021 ROK 

 

Komisja Statutowa został powołana Uchwałą Nr VI/84/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

27 marca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej składu 

osobowego na czas określony w składzie: 

1. Wojciech Czerwiec; 

2. Andrzej Lebida; 

3. Renata Kraska; 

4. Janusz Poński; 

5. Jacek Dybus; 

6. Robert Kurosz. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia a od momentu powołania 9 spotkań. 

Członkowie Komisji rozpatrywali tematy dotyczące Statutu Miasta Sandomierza w zakresie zmiany 

obecnego poprzez analizę dotychczasowej treści i przygotowania propozycji niezbędnych i pożądanych 

zmian, wynikajacych z obowiązujących przepisów prawa. 

W dniu 6 października 2021 roku Komisja Statutowa w obecności 5 członków komisji jednomyślnie, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza  

i wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej kwestii do Burmistrza Miasta Sandomierza.  

Nowy statut został przyjety Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 

października 2021 roku (Dz. U. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524), który wszedł w życie w dniu 19 listopada 

2021 roku. 

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr VI/84/2019 z dnia 27 marca 2019 roku: „Komisja kończy swoją 

działalność z chwilą opublikowania nowego Statutu Miasta Sandomierza w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego”, co nastąpiło w dniu 5 listopada 2021 roku.   

 

 

Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2021r., poz. 1372 z późn. zm.): „Komisje podlegają radzie gminy, przekładają jej plan pracy oraz 

sprawozdania z działalności”. Z kolei zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza przyjętego Uchwałą 

Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku (Dz. U. Woj. Św. Z 2021r., 

poz. 3524): „Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej 

działalności”.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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