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I. Wstęp. 

Szanowni Państwo, 

Już po raz trzeci mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy 

Sandomierz”. 

Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa – art. 28aa 

ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. dz. U. z 2020 roku, poz. 713 

z późn. zm.), a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, mieszkańcom 

Sandomierza, obiektywnych informacji dotyczących sytuacji naszej Gminy. Dane te ukazują 

zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia oraz problemy, z którymi musimy 

mierzyć się na co dzień. 

Przedstawiany Państwu raport ukazuje Gminę taką, jaką była w trudnym, 

pandemicznym - 2020 roku. Na kartach tego dokumentu znajdziecie Państwo opis działań  

i inicjatyw, z których możemy być dumni, wskazane zostały także obszary, które wymagają od 

zespołu pracowniczego urzędu miejskiego oraz podległych jednostek większego 

zaangażowania. Z niniejszego podsumowania wyłania się obraz gminy o profilu turystycznym, 

która stara się walczyć o zachowanie swojej funkcji, w czasie obostrzeń związanych 

 z pandemią, gminy z aspiracjami, która poprzez podejmowanie wielu różnorodnych działań 

stara się być przyjazna mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom oraz turystom.  

Ufam, że informacje zawarte w „Raporcie o stanie Gminy Sandomierz” będą dla nas 

Wszystkich inspiracją do aktywnego włączenia się w życie naszej małej ojczyzny. 

 

II. Informacje podstawowe 
 

1. Położenie i podstawowe parametry. 

WOJEWÓDZTWO: świętokrzyskie 

POWIAT: sandomierski 

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

Powierzchnia Gminy – 2871 ha, 28.7 km2 

Liczba Ludności – 22 473 osoby 

SIEDZIBA WŁADZ GMINY: Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 

 

2. Samorząd Gminy Sandomierz 

 

Władze Gminy Sandomierz 

 

 

 

 

Marcin Marzec 

 

Burmistrz Miasta 

Sandomierza 

 

 

Janusz Stasiak 

 

Zastępca 

Burmistrza Miasta 

Sandomierza 

 

 

Aneta Przyłucka 

 

Sekretarz Miasta 

Sandomierza 

 

 

Barbara Grębowiec 

 

Skarbnik Miasta 

Sandomierza 

 

 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu 

Pl. Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

Poniedziałek          8.00-17.00 

Wtorek-Czwartek  7.30-15.30 

Piątek                     7.30-14.30 

Sekretariat 

tel. 15 815 41 00 

fax. 15 815 41 01 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

 

Wojciech Czerwiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

 

Piotr Chojnacki 

 

Jerzy Żyła 

Pozostali członkowie Rady Miasta 

Sandomierza 

Andrzej Bolewski 
 
Kazimiera Bednarska 
 
Marek Chruściel 
 
Jacek Dybus 
 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek 
 
Ewa Gracz 
 
Robert Kurosz 
 
Andrzej Lebida 
 
Sylwester Łatka 
 
Tomasz Malinowski 
 
Andrzej Majewski 
 
Renata Kraska 
 
Janusz Poński 
 
Mariusz Prezgot 
 
Mariola Sępień 
 
Marek Strugała 
 
Krzysztof Szatan 
 
Marcin Świerkula 
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3. Statystyki  

 

Wybrane dane dotyczące miast/gmin: Sandomierz, Jędrzejów, Busko Zdrój, Staszów 
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Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażano liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w 

przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

 

 

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

 
W latach 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Pobyt stały 
 

23 230 23 210 23 160 22 816 22 473 

Pobyt 
czasowy 

343 395 539 532 404 

 
Ogółem 

 

 
23 573 

 
23 605 

 
23 699 

 
23 348 

 
22 877 
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15000
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25000

Pobyt stały Pobyt czasowy Ogółem

2016

2017

2018

2019

2020

Rok Miasto/Gmina Powierzchnia 
km² 

Ludność 
(31.12.2020) 

Gęstość 
zaludnienia 
na 1 km² 

Dochód na 
jednego 
mieszkańca w 
zł (31.12.2020) 

Wydatki na 
jednego 
mieszkańca w 
zł (31.12.2020) 

Wskaźnik 
przedsiębior
czości 
(31.12.2020) 

Saldo 
migracji 
w gminach 

2019/20 Sandomierz 29 23043 832 5025 5359 2248 -98 

2019/20 Jędrzejów 11 14500 1344 4466 4611 1730 -66 

2019/20 Busko Zdrój 12 14659 1337 4958 4931 1877 -39 

2019/20 Staszów 27 14755 554 4623 4684 1619 -52 
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Statystyka ludności zameldowanej na pobyt stały  na terenie Sandomierza z podziałem na 

wiek: przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny z podziałem na płeć: 

Płeć K M  K M  K M   

Wiek 
 

Przedprodukcyjne 
0-18 

Razem  Produkcyjne 
 19-60/65 lat 
 

Razem Poprodukcyjne 
61/66 lat i 
więcej 
 

Razem Ogółem 

2016 - 
pobyt 
stały 

 
1843 
 

 
1879 

 
3722 

 
7030 

 
7231 

 
14261 

 
3589 

 
1658 

 
5247 

 
23 230 

2017- 
pobyt 
stały 

 
1823 
 

 
1877 

 
3700 

 
6959 

 
7186 

 
14145 

 
3658 

 
1707 

 
5365 

 
23 210 

2018 -
pobyt 
stały 

 
1823 
 

 
1840 

 
3663 

 
6882 

 
7122 

 
14004 

 
3741 

 
1752 

 
5493 

 
23 160 

2019 - 
pobyt 
stały 

 
1766 
 

 
1790 

 
3556 

 
6698 

 
6976 

 
13674 

 
3804 

 
1782 

 
5586 

 
22 816 

2020-
pobyt 
stały 

 
1741 
 

 
1737 

 
3478 

 
6532 

 
6855 

 
13387 

 
3819 

 
1789 

 
5608 

 
22 473 
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Statystyka – zameldowania na pobyt stały z terenu, wymeldowania  w latach: 

lata 2016 2017 2018 2019 2020 

Zameldowania 
na pobyt stały z terenu  
 

 
488 
 

 
515 

 
599 

 
544 

 
456 

Wymeldowania z pobytu 
stałego 

322 324 410 671 492 
 

 

 

 

III. Finanse Gminy Sandomierz 

 
1. Wykonanie budżetu Gminy Sandomierz 

W 2020 roku wykonanie dochodów  wyniosło 124 653 335,91 zł, tj. 102% planu, w tym: 

• dochody bieżące – 117 262 896,36 zł,  

• dochody majątkowe – 7 390 439,55 zł. 

 

W porównaniu z 2019 rokiem dochody wykonane zwiększyły się o 6 584 644,13 zł, w tym 

dochody bieżące o 2 471 556,76 zł, a dochody majątkowe o 4 113 087,37 zł. W odniesieniu 

do 2018 roku dochody wykonane uległy zwiększeniu o 15 700 171,78 zł, w tym dochody 

bieżące o 12 198 948,01 zł, a dochody majątkowe o 3 501 223,77 zł. 

 

Największy udział w dochodach ogółem miały wpływy: 

• z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 945 260,00 zł (19%), mniej                 

w stosunku do poprzedniego roku o 846 489,00 zł, natomiast w porównaniu                          

z 2018 rokiem więcej o 1 002 270,00 zł, 

• z podatku od nieruchomości w kwocie 16 912 020,22 zł (14%), mniej w porównaniu              

z 2019 rokiem o 553 948,95 zł, natomiast więcej niż w 2018 roku o 173 269,25 zł.  
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Według stanu na 31.12.2020 roku wykonanie wydatków wyniosło kwotę 117 718 393,82 zł,              

tj. 95% planu, w tym: 

• wydatki bieżące – 114 074 746,05 zł, 

• wydatki majątkowe – 3 643 647,77 zł.       

 

W porównaniu z 2019 rokiem wydatki wykonane ogółem zmniejszyły się o 8 187 618,41 zł; 

wydatki bieżące zwiększyły się o 2 356 029,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły 

się o 10 543 648,22 zł. W odniesieniu do 2018 roku wydatki wykonane ogółem uległy 

zwiększeniu o 8 219 974,28 zł; wydatki bieżące zwiększyły się o 13 757 514,85 zł, natomiast 

wydatki majątkowe zmniejszyły się o 5 537 540,57 zł. 

 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki: 

• na oświatę i wychowanie w kwocie 32 376 769,06 zł (28%), mniej w stosunku                            

do poprzedniego roku o 3 961 020,47 zł, a w porównaniu z 2018 rokiem mniej                      

o 2 707 957,63 zł, 

• na pomoc, obejmującą działy Pomoc społeczna i Rodzina w kwocie 36 890 909,57 zł                    

(31%), więcej niż w 2019 roku o 4 699 184,00 zł, a w porównaniu z 2018 rokiem więcej 

o 9 624 943,10 zł. 
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Wynik wykonania budżetu w 2020 roku został ustalony jako nadwyżka w kwocie 6 934 942,09 

zł. 

W 2019 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 7 837 320,45 zł, a w 2018 roku deficyt 

wyniósł 545 255,41 zł. 

W 2020 roku Gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań             

w wysokości 4 698 567,58 zł, w tym: 

• na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego               

i rozwoju – 3 018 744,45 zł, 

• na realizację zadania Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych 

oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich – 

2 933,36 zł, 

• na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                 

w systemie kształcenia zdalnego – 153 000,00 zł, 

• na realizację przedsięwzięcia Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz                 

– 307 821,25 zł, 

• na realizację projektu Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej 

na terenie miasta Sandomierza – 928 281,80 zł, 

• na realizację programu Akademia kompetencji kluczowych – 52 514,07 zł, 

• na realizację projektu Jesteśmy dla Was – 235 272,65 zł. 

W porównaniu z 2019 rokiem środki pieniężne pozyskane przez gminę zwiększyły się                     

o 2 834 657,75 zł, a w odniesieniu do 2018 roku uległy zwiększeniu o 260 428,88 zł. 
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Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem w 2020 roku wyniosły 5 605 126,14 zł, tj. 4% 

dochodów budżetu miasta ogółem, w tym: 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 653 198,81 zł,  

• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 375 171,83 zł, 

• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                       

– 125 092,99 zł, 

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

– 3 276 515,61 zł, 

• wpływy z dzierżawy składników majątkowych – 995 077,49 zł, 

• wpływy za trwały zarząd – 14 418,14 zł, 

• dywidendy – 18 453,11 zł, 

• inne wpływy (z opłaty adiacenckiej, najmu sal szkolnych) – 147 198,16 zł.  

 

Dochody z majątku gminy zwiększyły się o 19 951,29 zł w odniesieniu do 2019 roku,                      

a w porównaniu z 2018 rokiem uległy zwiększeniu o 578 146,89 zł.  
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Wykonanie wydatków majątkowych  

W 2020 roku wydatki majątkowe wyniosły 3 643 647,77 zł. W stosunku do planu, ustalonego 

na poziomie 4 179 551,22 zł, wydatki te zostały wykonane w 87%, w tym: 

• wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 500 000,00 zł, 

• wydatki inwestycyjne – 2 812 031,16 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne – 58 966,50 zł, 

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – 39 885,34 zł, 

• dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – 40 000,00 zł, 

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych      

– 30 000,00 zł, 

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

– 162 764,77 zł. 

W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki majątkowe zmniejszyły się o 10 543 648,22 

zł, a w stosunku do 2018 roku uległy zmniejszeniu o 5 537 540,57 zł.  

W 2020 roku na inwestycje roczne przeznaczono kwotę 650 317,29 zł, w tym: 

• przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego (dokumentacja techniczna)                        

– 17 000,00 zł, 

• budowa chodnika, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej – 50 292,91 zł, 

• wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy 

podziemnej – 18 924,30 zł, 

• budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej – 14 035,46 zł, 

4 700 000 zł

4 800 000 zł

4 900 000 zł

5 000 000 zł

5 100 000 zł

5 200 000 zł

5 300 000 zł

5 400 000 zł

5 500 000 zł

5 600 000 zł

5 700 000 zł

dochody z majątku gminy

2018

2019

2020



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

15 
 

• budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej (dokumentacja) – 38 941,00 zł, 

• budowa sieci światłowodowej, łączącej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu                 

– 26 000,00 zł, 

• przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4                    

– 191 333,32 zł, 

 

• wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 

34 910,63 zł, 

• montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS – 55 411,50 zł, 

• budowa altany śmietnikowej – 39 570,46 zł, 

• oświetlenie ulicy Kochanowskiego – 33 500,00 zł, 

• przebudowa bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka (projekt) – 15 000,00 zł, 

• modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku MOSiR – 56 431,21 zł, 

 

• zakup parkomatu – 28 966,50 zł, 
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• zakup urządzeń drukarni akcydensowej – 30 000,00 zł. 

 
 

W porównaniu z 2019 rokiem wydatki na inwestycje roczne zmniejszyły się o 289 900,80 

zł, natomiast zwiększyły się o 53 534,85 zł w stosunku do 2018 roku.  

Na przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości                      

2 220 680,37 zł, w tym:  

• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dokumentacja) – 37 787,61 zł, 

• odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6, 7, 8, 9, 28, 30,               

ul. Zamkowa 6, 8, 10 i ul. Opatowska 17 – 1 438 299,34 zł,  

Opatowska 17: 
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Rynek 6: 

 

Rynek 7: 

 

Rynek 8 i 9: 
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Rynek 28: 

 

Rynek 30: 

 

 

 Zamkowa 10: 
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• rewaloryzacja Parku Miejskiego – 394 860,00 zł,  

 

• modernizacja Placu 3 Maja – 153 857,66 zł, 

 

• przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla – 29 520,00 zł, 

• przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem 

(aktualizacja dokumentacji) – 5 904,00 zł, 

 

• infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

(dokumentacja) – 18 450,00 zł, 
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• ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa placu targowego                          przy 

ul. Przemysłowej (dokumentacja) – 17 540,00 zł, 

• budowa przedszkola (promocja projektu) – 147,60 zł, 

• utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

i ogrodzenia placu zabaw) – 52 000,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (dokumentacja) – 9 348,00 zł, 

• modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II 

(dokumentacja) – 19 680,00 zł, 

• zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – 738,00 zł, 

• modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł, 

• nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego (projekt) – 2 460,00 zł. 

 

Nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie zmniejszyły się o 10 275 810,53 zł w odniesieniu                 

do 2019 roku, a w porównaniu z 2018 rokiem uległy zmniejszeniu o 5 383 462,32 zł.  

 
 

2. Stan finansów gminy Sandomierz 

W 2020 roku dochody własne Gminy Sandomierz wyniosły 69 089 549,50 zł i stanowiły  55% dochodów 

budżetowych ogółem. W porównaniu z 2019 rokiem dochody własne zmniejszyły się o 887 211,47 zł, 

natomiast zwiększyły się o 3 652 295,08 zł w stosunku  do 2018 roku.  
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Według stanu na 31.12.2020 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 643 647,77 zł             

i stanowiły 3% wydatków budżetowych ogółem. W odniesieniu  do poprzedniego roku wydatki 

majątkowe zmniejszyły się o 10 543 648,22 zł, a w porównaniu z 2018 rokiem uległy zmniejszeniu                     

o 5 537 540,57 zł.  

 

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na koniec 2020 roku wyniósł 36 250 000,00 zł. Zadłużenie 

zmniejszyło się o 2 500 000,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w stosunku do 2018 roku nie 

uległo zmianie. W 2020 roku gmina nie zaciągała nowych zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek,               

w tym obligacji komunalnych. 
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 Zadłużenie wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa 

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

następująco: 

  PKO BP BGK Bank Pekao SA Razem 

2021 1 500 000,00 1 000 000,00  2 500 000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

2030   2 000 000,00 2 000 000,00 

2031    2 000 000,00 2 000 000,00 

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

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

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

2035 1 500 000,00   1 500 000,00 

2036 1 500 000,00   1 500 000,00 

2037 1 500 000,00   1 500 000,00 
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W 2020 roku na obsługę zadłużenia przeznaczono kwotę 1 036 036,03 zł. Jest to mniej                  

niż w 2019 roku, o 196 122,76 zł, a w odniesieniu do 2018 roku mniej o 87 321,47 zł.   

 

Wolne środki, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiły                               

kwotę 2 199 893,26 zł. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia                        

wyniósł 1 163 857,23 zł. W porównaniu z 2019 rokiem wolne środki zmniejszyły się                          

o 5 701 335,74 zł, a w stosunku do 2018 roku uległy zmniejszeniu o 6 246 591,15 zł. 
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3. Realizacja Budżetu obywatelskiego. 

W ramach budżetu obywatelskiego, do realizacji w 2020 roku, zostały wybrane w drodze 

głosowania przez mieszkańców następujące projekty:  

l.p. Tytuł projektu Wartość szacunkowa 

(w PLN) 

1. Od Sandomierza do NBA 3 22653,50 

2. Tradycja i nowoczesność w Trójce 60 638,32 

3. Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. K.K. 

Baczyńskiego 

74 840,00 

4. Rycerski Plac Zabaw 74 010,33 

5. Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w 

Sandomierzu 

74 303,00 

 

 

W związku z zaistniałą  od miesiąca marca sytuacją spowodowaną pandemią wirusa 

COVID-19 Gmina została zmuszona do przełożenia realizacji projektów. Miało to związek 

z sytuacją finansową Gminy, która wymusiła podjęcie takich decyzji, które umożliwiłyby  

utrzymanie płynności finansowej Gminy jak i zapewniły prawidłowe jej funkcjonowanie. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Grunty 

Grunty stanowiące własność Gminy Sandomierz, o powierzchni ogólnej 376,4417 ha                       

i wartości 87 864 049,56 zł, obejmują:  

• zasób gruntów – pow. 322,0313 ha, wartość  83 368 866,56 zł, w tym grunty oddane 

w trwały zarząd – pow. 13,3814 ha, wartość 4 640 597,99 zł, 

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

W porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów komunalnych, w wyniku 

zbycia mienia i przekształcenia użytkowania wieczystego, zmniejszyła się o 1,2907 ha,                       

a ich wartość zmniejszyła się o 68 834,00 zł. W odniesieniu do 2018 roku powierzchnia                      

i wartość gruntów uległy zmniejszeniu odpowiednio o 6,4600 ha i 635 178,67 zł. 

Struktura rodzajowa gruntów przedstawia się następująco: 

• grunty rolne – wartość 11 611 682,97 zł, 

• tereny zieleni i zakrzewione – wartość 749 268,00 zł, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane – wartość 74 669 949,59 zł, 

• grunty pod wodami – wartość 636 222,00 zł, 

• tereny różne – wartość 196 927,00 zł. 

Grunty inne: 

• grunty będące w posiadaniu Gminy Sandomierz – pow. 13,7425 ha. 
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W stosunku do poprzedniego roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 1,0040 ha,                

a w porównaniu z 2018 rokiem uległa zmniejszeniu o 1,1310 ha. 

Budynki i lokale 

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina Sandomierz jest właścicielem 188 budynków o łącznej 

wartości księgowej netto 60 843 944,20 zł, w tym 811 lokali mieszkalnych o wartości 

12 111 636,45 zł i 89 lokali niemieszkalnych o wartości 2 808 449,03 zł. Gmina Sandomierz 

ponadto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych o wartości 

263 629,84 zł i 1 lokalu niemieszkalnego o wartości 26 824,88 zł. 

W porównaniu do ubiegłego roku, jak i do 2018 roku ilość budynków zwiększyła się o 1 szt.,    

a ilość lokali mieszkalnych i niemieszkalnych nie uległa zmianie. Wartość księgowa netto 

budynków zwiększyła się o 6 466 012,98 zł w odniesieniu do 2019 roku, a o 7 262 112,18 zł   

w stosunku do 2018 roku.  

Wartość oraz ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia się następująco: 

• budynki mieszkalne – szt. 102, wartość 16 297 327,52 zł, 

• budynki transportu i łączności – szt. 2, wartość 75 773,37 zł, 

• budynki handlowo-usługowe – szt. 7, wartość 2 970 116,26 zł, 

• budynki magazynowe – szt. 1, wartość 96 725,45 zł, 

• budynki biurowe – szt. 7, wartość 4 235 331,98 zł, 

• budynki zakładów opieki medycznej – szt. 1, wartość 166 307,52 zł, 

• budynki oświaty, nauki i kultury, sportowe – szt. 24, wartość 28 796 593,16 zł, 

• inne budynki niemieszkalne – szt. 44, wartość 8 205 768,94 zł. 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

 

Gmina Sandomierz jest właścicielem 523 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej 

wartości księgowej netto 84 374 805,61 zł według stanu na koniec 2020 roku. 

W stosunku do poprzedniego roku ilość tego typu obiektów zwiększyła się o 4 szt.,                          

a w porównaniu z 2018 rokiem uległa zwiększeniu o 17 szt. Wartość księgowa netto  obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o 1 166 089,25 zł w odniesieniu do 2019 roku, 

natomiast zwiększyła się o 4 311 533,13 zł w stosunku do 2018 roku.  

Struktura rodzajowa tych obiektów przedstawia się następująco: 

• rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – szt. 36, wartość 

8 767 418,86 zł, 

• infrastruktura transportu – szt. 357, wartość 49 292 610,99 zł, 

• obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane                

– szt. 130, wartość 26 314 775,76 zł. 

 

Mienie ruchome 

 

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina Sandomierz jest właścicielem ruchomości o łącznej 

wartości księgowej netto 1 089 793,75 zł, w tym: 

• maszyny i urządzenia – wartość 645 898,75 zł, 

• środki transportowe – wartość 301 390,73 zł, 

• narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartość 142 504,27 zł. 

Wartość księgowa netto  mienia ruchomego zmniejszyła się o 98 997,93 zł w odniesieniu                  

do 2019 roku, a w porównaniu z 2018 rokiem uległa zmniejszeniu o 408 906,96 zł.  
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środki trwałe w budowie 

 

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

2020 roku wynosi 4 651 350,17 zł. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartość księgowa netto nabytych przez Gminę Sandomierz wartości niematerialnych                       

i prawnych zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł. 

 

Długoterminowe aktywa finansowe  

 

Gmina Sandomierz według stanu na 31.12.2020 r. posiada akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego na łączną kwotę 50 903 500,00 zł. 

Wartość długoterminowych aktywów finansowych zwiększyła się o 500 000,00 zł                           

w odniesieniu do 2019 roku, natomiast zmniejszyła się o 699 100,00 zł w stosunku                            

do 2018 roku. 
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Należności i środki pieniężne 

Aktywa Gminy Sandomierz z tego tytułu zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku wynoszą     

30 333 732,40 zł, w tym: 

• należności wymagalne – 16 571 887,14 zł, 

• pozostałe należności (niewymagalne) – 6 284 969,76 zł, 

• środki pieniężne w kasie – 695,00 zł, 

• środki pieniężne na rachunkach bankowych – 7 476 180,50 zł.  

W porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r. aktywa z tytułu należności i środków pieniężnych 

zwiększyły się o 6 164 755,99 zł, a w odniesieniu do 2018 roku uległy zwiększeniu                          

o 8 125 930,55 zł. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 
 

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 
roku przez Gminę Sandomierz w związku z realizacją lokalnych polityk, programów               
i strategii. 
 

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

Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym 
programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym. 
 
W 2020 roku Gmina Sandomierz realizowała 24 programów i strategii w tym: 
 

8 z obszaru pomocy społecznej 
3 z obszaru ochrony środowiska 

3 z obszaru ładu przestrzennego 

5 z obszaru ochrony zdrowia 

2 z obszaru gosp. mieszkaniowej 
3 o charakterze ogólnym 

 
Krótki opis realizacji  
 

1. Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza za rok 2020. 

Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą 
Nr XIX/183/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta 
Sandomierza Zarządzeniem Nr 32/2019/SEK z dnia 4 lutego 2019 r. powołał Zespół ds. 
Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025.  
Strategia Rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015-2025 jest wyrazem woli wspólnego 

działania różnych środowisk dla pomyślnego rozwoju Sandomierza. Wytycza podstawowe 

kierunki działań realizacyjnych na rzecz wydatnego wzrostu poziomu życia mieszkańców           

w postaci: 

• zdynamizowania procesów rozwoju społeczno – gospodarczego, 

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

• utrzymania tożsamości kulturowej i ochrony zasobów historycznych, 

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

naturalnego, 

• racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. 

Strategia prezentuje określoną projekcję pożądanych kierunków rozwoju miasta Sandomierza 

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

wypracowania innych albo do ich aktualizacji. Podstawą zmian powinny być względy 

merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

rozwoju miasta. 

Należy podkreślić, że dla skutecznej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza 

na lata 2015-2025 istotne są również kierunki polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, które 

będą realizowane przez władze samorządowe województwa świętokrzyskiego. Wiąże się to 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

29 
 

bowiem bezpośrednio z finansowaniem konkretnych działań realizacyjnych ze środków 

budżetu państwa i województwa, bądź też ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

W tej sytuacji ważne jest, aby wojewódzka polityka rozwoju uwzględniała konkretne zadania 

realizacyjne, zgłaszane przez władze Sandomierza, które nie mogą być rozwiązane własnymi 

siłami ze względu na brak środków finansowych, a które są jednocześnie bardzo istotne dla 

rozwiązywania strategicznych problemów społeczno-gospodarczych i ekologicznych 

społeczności lokalnej. W związku z powyższym aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta 

Sandomierza uzależniona jest od opracowania Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego, nad którym to dokumentem prace do końca 2020 roku w dalszym ciągu 

trwały i do którego na etapie konsultacji projektu gmina zgłaszała swoje uwagi. 

Najważniejszym działaniem podjętym w zakresie planowania strategicznego było 

postulowanie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Sandomierz i wpisanie 

go do ww. dokumentu. W przypadku akceptacji Zarządu Województwa  tej koncepcji otwiera 

się bowiem duża szansa na pozyskiwanie środków zewnętrznych pochodzących ze środków 

UE, a tym samym właściwą i efektywną realizację zapisów strategii. 

W ramach przygotowywania się do aktualizacji strategii, Gmina wraz z pozostałymi partnerami 

Czwórporozumienia planowała stworzenie  odrębnego, wspólnego dokumentu strategicznego 

wyznaczającego wspólne założenia i cele, które wpisywały by się w dokument miasta 

Sandomierza. Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 oraz ze względu na wprowadzane 

obostrzenia oraz sytuację u poszczególnych partnerów porozumienia, prace te zostały 

wstrzymane. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. 

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Uchwała Nr 
XXV/163/2000 Rady  Miasta  Sandomierza  z dn. 24 lutego 2000r. ze zmianami. 

Ostatnia zmiana nr 5 uchwalona Uchwałą Nr XXI/256/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
27 maja 2020 r. 

Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Sandomierza to przede wszystkim zmiany wynikające z wniosków mieszkańców w zakresie 
przeznaczenia terenów mieszkaniowych przy głównych ulicach o dopuszczenie handlu i usług, 
dopuszczenie na niektórych terenach przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne 
również budownictwa jednorodzinnego, punktowe zmiany terenów zielonych  
i ogródków działkowych na dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Miasto posiada 24 miejscowe plany zagospodarowania terenu obejmujące powierzchnię 
łącznie około 12,1 km2, które obejmują swoim obszarem 42% powierzchni całej Gminy 
Sandomierz. 

Obecnie w przygotowaniu znajduje się zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
terenu osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 

Około 20% terenu jest zabudowana i zainwestowana jako tereny Starego Miasta oraz osiedli 
mieszkaniowych wielorodzinnych. Razem około 62% powierzchni terenów gminy jest 
zabudowanych lub przygotowanych do zabudowy pod względem planistycznym.  

Możliwość zabudowy istnieje również na terenach nie objętych planami na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy które mogą być wydawane po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej 
indywidualnie dla każdej proponowanej lokalizacji. 
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4. Gminny program rewitalizacji.  
Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej 

odnowy obszarów kryzysowych na terenie Miasta Sandomierza w płaszczyznach: 
gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. 
Kompleksowość działań przewidziany w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju 
zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia. Program Rewitalizacji umożliwia 
władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki                                 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze 
wielowymiarowej rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany jest systematycznej                      
i okresowej analizie i ocenie oraz jest w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy 
rewitalizacji aktualizowany. Aktualizacja dokumentu następuje także w przypadku zmiany 
uwarunkowań, wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów i propozycji projektów 
mających je rozwiązać. Analiza, ocena i aktualizacja odbywa się  w oparciu o zasadę 
współpracy  z zainteresowanymi partnerami. 
W  2020 roku zostały opracowane i złożone niżej wymienione projekty: 

• Sportowa Polska 
W marcu 2020r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Nadbudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego” w ramach konkursu Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020. Celem niniejszej inwestycji 
jest poprawa warunków treningowych, zachowanie wartości użytkowej stadionu poprzez 
poprawę wizualną i funkcjonalną budynku. Miejski Stadion Sportowy jest najważniejszym 
obiektem sportowym służącym mieszkańcom Sandomierza jak i najbliższej okolicy. W ramach 
zadania planuje się nadbudowę budynku głównego w celu stworzenia większej przestrzeni dla 
użytkowników oraz naprawę zadaszenia. Remont jest niezbędny, ponieważ warunki 
atmosferyczne (deszcz, śnieg) uniemożliwiają korzystanie z pomieszczeń. Inwestycja 
konieczna jest do realizacji, gdyż w najbliższym czasie, jeśli nie zostaną podjęte prace 
remontowe istnieje ryzyko, że budynek zostanie wyłączony z użytkowania. Projektowana 
rozbudowa i nadbudowa stanowić będzie uzupełnienie zakresu usług istniejącego obiektu 
użyteczności publicznej.  
Wartość zadania 2.719.135,72 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.105.339,72. Wniosek 
rekomendowany do dofinansowania. Umowę z Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego       
i Sportu podpisano 9 grudnia 2020 r, a uzyskana kwota dofinansowania wynosi 876.600 zł. 
 

• Zdalna Szkoła  
W ramach programu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożono 
wniosek o przyznanie grantu Zdalna Szkoła. 
Projekt „Zdalna Szkoła” zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach 
prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególności w związku z epidemią COVID-19. 
Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni 
uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz 
zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 
Projekt przewidywał zakup 30 nowych laptopów, dla 3 szkół. 24 laptopy dla uczniów (13 szt 
SP nr 2, 5 szt SP nr 4, 6 szt SP nr 3) oraz 6 szt dla nauczycieli (0 szt SP nr 2, 5 szt SP nr 4, 1 
szt SP nr 3). Liczba zakupionego sprzętu wynika z rozeznania jakie przeprowadzono wśród 
uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz. 
Celem projektu była kontynuacja nauki i zajęć szkolnych poprzez zdalną naukę za pomocą 
zakupionych 30 laptopów na czas zawieszenia zajęć w szkole. 
Projekt zrealizowany na podstawie umowy 486/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. na kwotę 
78.000,00 zł. 
Zakupiony sprzęt po zakupie został przekazany w użytkowanie dla uczniów i nauczycieli 
poszczególnych szkół z przeznaczeniem na cele oświatowe. 
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Wniosek dofinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła- wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 
 

• Zdalna Szkoła + 
W odpowiedzi na kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020 został złożony wniosek na dofinansowanie projektu Zdalna Szkoła +. Celem projektu 
było umożliwienie przystąpienia do nauki zdalnej dzieci z rodzin wielodzietnych, wykluczonych 
ze względu braku możliwości uczestniczenia w zajęciach online. 
Projekt przewidywał zakup 30 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem Office. Sprzęt 
zakupiono i przekazano do szkół, które z kolei przekazały laptopy najbardziej potrzebującym 
uczniom, zamieszkującym w Sandomierzu i pochodzących z rodzin wielodzietnych (3+). 
Laptopy są wykorzystywane w celach edukacyjnych, znacznie ułatwiają uczestnictwo                 
w zdalnych lekcjach i stanowią niezbędne narzędzie do nauki w czasie trwającej pandemii. 
Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr na łączną kwotę dofinansowania 75.000,00 zł.  
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji 
projektu grantowego pn: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” 
 

• Fundacja Orlen "Czuwamy! Pamiętamy!"  
W ramach naboru organizowanego przez Fundacje Orlen, złożono projekt pn.: „Renowacja 
nagrobka rodziny Kamockich - patriotów i lokalnych działaczy wojennych.” Działania 
zaplanowane w projekcie miały na celu odrestaurowanie grobu, uporządkowanie terenu              
i przygotowanie nagrobka do właściwych prac renowacyjnych. Wnioskowana kwota 7.000,00 
zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
 

• Fundacja BGK Generacja 60 +  
W ramach konkursu ogłoszonego przez Fundacje BGK został złożony projekt, którego celem 
projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczności lokalnej w wieku 60+ 
poprzez udział w szkoleniach i wydarzeniach kulturalnych poszerzających wiedzę                            
i kompetencje oraz wzmacniających aktywność. Projekt skierowany do seniorów, w tym 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt o charakterze szkoleniowym. Zaplanowano 
szkolenia zapobiegające wykluczeniu technologicznemu/ cyfrowemu oraz zajęcia ruchowe 
wspomagające kondycje fizyczną uczestników poprzez taniec. Zakończenie projektu 
przewidywało zaprezentowanie umiejętności grupy i kompetencji jakie uczestnicy nabyli            
w trakcie realizacji projektu w połączeniu z obchodami 25-lecia działalności UTW. Jubileusz 
zaplanowano jako wydarzenie otwarte.  
Projekt nie otrzymał dofinansowania. 
 

• Fiszki KPO 
1. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację i budowę nowych 

obiektów sportowych. 
Projekt zakłada: budowę kompleksowego centrum rekreacji i sportu, z dostępnymi salami do 
fitness, siłowni, pomieszczenia pod działalność wellnes i spa, dodatkowo w sezonie letnim 
atrakcje stanowił będzie zewnętrzny mini park wodny; modernizację istniejącego basenu, 
miejskiego stadionu sportowego, zadaszenie boiska Orlik przy szkole podstawowej nr 
1.Dodatkowo poza budynkiem Centrum, na Bulwarze Piłsudskiego zostanie przygotowana 
przystań kajakowa, początek trasy spływu kajakami do podnóża Gór Pieprzowych. Centrum      
i przystań będzie wyposażona w wypożyczalnię rowerów oraz hulajnóg elektrycznych, 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

32 
 

umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy tymi punktami leżącymi po obu stronach 
Wisły. Przedłużenie ścieżek rowerowych z parku Piszczele, połączenie atrakcji sportowych. 
Udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym ww środków komunikacji umożliwi zwiedzanie 
nie tylko ścisłego centrum. Park po wyposażeniu w nowe tablice edukacyjne oraz wzbogacony 
o nowe nasadzenia mógłby stać się miejscem edukacji biologicznej i przyrodniczej dla uczniów 
szkół nie tylko sandomierskich co stanowiło by o jego wartości ponadlokalnej. Celem projektu 
jest zwiększenie aktywności mieszkańców i propagowanie zdrowego trybu życia dbając o 
zrównoważony rozwój regionalny.  
Szacowany koszt inwestycji 38.000.000 zł 
2. Rozwój infrastruktury i zwiększenie mobilności. 
Projekt składa się z zadań zakładających m.in.  remont mostu na Wiśle i budowę ulicy 
Lwowskiej bis w Sandomierzu, przy czym istniejący obiekt mostowy od 6 lat jest wyłączony z 
ruchu co powoduje duże trudności w poruszaniu się nie tylko drogą krajową nr 77 na terenie 
Sandomierza, ale ogranicza również ruch na drogach na terenie całego miasta. Wyłączenie 
istniejącego obiektu spowodowało powstanie tzw. „wąskiego gardła”, a przez to zwiększenie 
hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, planuje się budowę dojazdu do 
nowopowstałego osiedla na ul. Okrzei mając na celu udrożnienie komunikacyjne całego 
obszaru który posiada dalszy potencjał w kierunku realizacji nowych inwestycji związanych 
m.in. z budownictwem wielorodzinnym a także usługowym. Dodatkowo zakłada się budowę 
sieci dróg na obszarze tzw. Gęsiej Wólki z przeznaczeniem na stworzenie uzbrojonych w 
media i przygotowanych do zagospodarowania przemysłowych terenów inwestycyjnych 
znajdujących się na obszarze miasta. Kolejnym elementem z zakresu rozwoju infrastruktury 
jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie całego miasta Sandomierza w celu zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa. Zakładany koszt inwestycji 425.000.000 zł 
3. Podniesienie atrakcyjności Sandomierza z wykorzystaniem potencjałów endogennych, 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych. 
Projekt zakłada realizację inwestycji związanych ze sferą kulturalną takich jak budowa otwartej 
muszli koncertowej w Parku Piszczele wraz z budową Ośrodka Kultury z salą widowiskową 
zlokalizowanego w prawostronnej części Sandomierza. Ponadto planuje się realizację zadań 
związanych z ochroną zabytków poprzez ich odnowę, a są to m.in. budynek Kamienicy 
Oleśnickich, mury obronne, przywrócenie funkcji zabytkowych w budynku Klasztoru 
Dominikańskiego (istn. budynek Urzędu Miejskiego) oraz wprowadzenie nowoczesnych form 
ekspozycji do podziemnej trasy turystycznej. W ramach powyższych działań planowane jest 
również stworzenie spektakli z wykorzystaniem światła i dźwięku eksponowanych na 
zabytkowych obiektach Sandomierza na obszarze Starego Miasta. W celu realizacji 
powyższych założeń dotyczących przywrócenia historycznych funkcji budynku Klasztoru 
Dominikańskiego konieczna jest budowa nowej siedziby Urzędu Miejskiego zlokalizowanej 
poza obszarem zabytkowego Starego Miasta. Budowa nowego obiektu umożliwiłaby 
zastosowanie nowych technologii służących do lepszej obsługi interesantów, a przede 
wszystkim spełniła by możliwość dostępności osób niepełnosprawnych do urzędu (w istn. 
obiekcie urzędu brak takiej możliwości) oraz pozwoliłaby na umieszczenie w jednym miejscu 
wszystkich wydziałów które obecnie są rozlokowane w różnych punktach Starego Miasta.  
Planowany koszt inwestycji 70.000.000,00 zł 
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sandomierzu. 
Projekt zakłada prace termomodernizacji w budynkach szkół, przedszkoli samorządowych, 
budynku OPS. Celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Sandomierza. Zakres prac obejmuje:  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową energooszczędną 
- modernizacja systemu grzewczego 
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 
- modernizacja wentylacji mechanicznej 
- wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED 
- montaż paneli fotowoltaicznych. 
Szacowany koszt realizacji inwestycji 23.000.000,00 zł 
Propozycje projektów nie uzyskały dofinansowania. 
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• Fiszka w ramach Krajowego Planu Odbudowy z Gminami Nisko, Stalowa Wolą      
i Tarnobrzegiem 

Na podstawie czwórporozumienia gmin opracowano i złożono wspólną fiszkę projektu, pn.: 
„Poprawa potencjału gospodarczego gmin „czwórmiasta” poprzez budowę połączeń 
komunikacyjnych między: Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Stalową Wolą i Niskiem, w tym 
zakup autobusów elektrycznych i wyposażenia.” 
Celem jest zwiększenie mobilności mieszkańców Sandomierza, Tarnobrzega i Stalowej Woli 
oraz Niska poprzez wprowadzenie nowych połączeń komunikacyjnych. Cel (dla miasta 
Sandomierza) zostanie osiągnięty poprzez zakup 6 autobusów niskoemisyjnych CNG do 12 
m wraz z wyposażeniem: kasowniki do zapłaty kartą, telefonem i gotówką, z aplikacją. 
Autobusy będą obsługiwały transport miejski oraz transport ponadlokalny po podpisaniu 
stosownych porozumień. Wprowadzenie połączeń pomiędzy miastami porozumienia 
Czwórmiasta, przyczyni się do ograniczenia emisyjności substancji szkodliwych. Działania 
przewidziane w projekcie wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców, poprawę 
wizerunku regionu oraz zwiększenie możliwości rozwojowych, a wprowadzenie transportu 
niskoemisyjnego przyczyni się do redukcji emisji substancji szkodliwych a w konsekwencji 
ochronę klimatu. Korzystanie z nowych, technologicznie wyposażonych autobusów 
spełniających normy dostępności będących atrakcyjnym środkiem transportu, przyczyni się do 
zwiększenia liczby korzystających z komunikacji publicznej, zmniejszeniem transportu 
poprzez ograniczenie aut osobowych, a tym samym rozwiąże się problem z deficytem miejsc 
parkingowych. Do końca roku 2020 nie ogłoszono wyników. 

 

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
Gmina Sandomierz na podstawie Uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, złożyła za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego  Wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. 
Uzyskane wsparcie wynosi 2.607.472,00 zł 
 
W odpowiedzi na konkurs, zorganizowany na podstawie Uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 
23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, Gmina Sandomierz złożyła trzy wnioski o uzyskanie środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. 
 
Pierwszy dotyczył nadbudowy i rozbudowy Miejskiego Stadionu Sportowego. Celem 
planowanego projektu jest poprawa warunków treningowych. Wnioskowana kwota 
1.260.000,00 zł co stanowiło 48,46% całkowitego kosztu inwestycji. 
 
Przedmiotem drugiej była inwestycja polegająca na budowie zadaszenia nad boiskiem wraz   
z łącznikiem oraz rozbudową zaplecza szatniowego przy SP1. Przedmiotowy obiekt 
przeznaczony będzie głównie dla szkoły zapewniając salę gimnastyczną dla dzieci. 
Dofinansowanie na poziomie 100% , zgodnie z kosztorysem inwestycji, który opiewał na kwotę 
3.700.000,00 zł.  
 
Trzecia ostatnia, inwestycja polegająca na przeprowadzeniu modernizacji budynku Kamienicy 
Oleśnickich i budynku oficyny w Sandomierzu. Wnioskowano o 100% dofinansowania 
wynoszącego 3.000.000,00 zł. 
Wnioski nie uzyskały dofinansowania, zatem w odpowiedzi na drugi konkurs w ramach RFIL 
Gmina Sandomierz ponownie złożyła trzy wnioski o dofinansowanie. Ponownie złożono 
wniosek na realizacje inwestycji polegającej na budowie zadaszenia nad boiskiem wraz              
z łącznikiem i rozbudową zaplecza szatniowego przy SP1 oraz zagospodarowania terenu. 
Poprawa stanu technicznego obiektu, spowoduje także prawidłową realizację zajęć                      
z wychowania fizycznego. Uczniowie będą ćwiczyli na obiekcie pełnowymiarowym do gier 
zespołowych niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Inwestycja niezbędna do 
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zapewnienia dostępności do sali gimnastycznej i zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu 
przez cały rok. Inwestycja zaplanowana na kwotę 4.000.000,00 zł. 
Kolejny wniosek zakładał budowę Domu Dziennej Opieki dla osób starszych i ON oraz 
zagospodarowanie terenu wokół na działce będącej własnością Gminy Sandomierz.                   
W ramach dotacji zaplanowano budowę budynku 1 piętrowego, z użytkowym poddaszem oraz 
windą zewnętrzną dostosowany do potrzeb ON, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu 
poprzez roboty ziemne i ogrodzenie, obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne, 
kompletne wyposażenie mieszkalne oraz socjalno - bytowo – rehabilitacyjne. Wyposażenie 
pracowni do zajęć. Całkowity koszt zadania wynosił 4.000.000,00 zł. Przedmiotem trzeciego 
zadania jest zapewnienie dostępności, dla osób o szczególnych potrzebach, budynków 
użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej na terenie miasta, poprzez szereg prac 
dostosowawczych. Inwestycją zostanie objęte 10 budynków. Dodatkowo dostosowana 
zostanie przestrzeń publiczna poprzez prace przy przejściach dla pieszych i otoczeniu 
budynków (dojścia, strefy komunikacyjne, niwelacja barier).Inwestycja będzie realizowana 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 oraz 2020 poz. 1062). 
Szacowany koszt inwestycji wynosił 10.000.000,00 zł. 
Złożone wnioski nie otrzymały dofinansowania. 

 

• Realizacja projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz 
Od stycznia 2020r prowadzony jest żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 6. Opieka jest 
świadczona w ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” na 
podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim i współfinansowany w ramach 
europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Opieka jest świadczona dla 27 dzieci. 
Projekt trwa do 30.09.2021r. 
Program Rewitalizacji- poszczególne zrealizowane inwestycje są przedstawione                            
w realizowanych inwestycjach Przez Referat TI. 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Gmina Sandomierz w oparciu o podjęte uchwały w sprawie: Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2016-2021 oraz zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz 
podejmuje działania mające na celu poprawę wykorzystania  
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, poprzez: 

• prowadzenie polityki remontowej budynków i lokali mieszkalnych  
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetowych gminy oraz wspólnot 
mieszkaniowych, 

• umożliwienie przyszłemu najemcy wynajęcie lokalu mieszkalnego  
w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt, 

• wynajem lokalu za spłatę zadłużenia po eksmitowanym najemcy, 

• dostosowanie standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych              
i stanu rodzinnego najemcy, w tym stworzenie rodzinom posiadającym odpowiednie 
zasoby finansowe, a zajmującym lokale socjalne lub o niskim standardzie, możliwości 
polepszenia warunków mieszkaniowych poprzez zamianę, 

• umożliwienie najemcom posiadającym zadłużenie z tytułu opłat czynszowych, jego 
odpracowanie w formie świadczenia rzeczowego, lub zamianę lokalu mieszkalnego na 
lokal o mniejszym metrażu. 
 

W 2020 roku podpisano z 7 dłużnikami umowy dotyczące odpracowania zadłużenia 
czynszowego, w formie świadczenia rzeczowego, na łączną kwotę 34 544 zł.  
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W ramach zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków do zaspakajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Gmina zobowiązana jest do udzielenia 
pomocy fakultatywnej. Największe oczekiwania społeczne w przedmiocie pomocy Gminy          
w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych dotyczą rodzin nie posiadających własnego 
mieszkania oraz osiągających niskie dochody. Gmina prowadzi postępowania związane ze 
złożonymi przez mieszkańców Sandomierza wnioskami mieszkaniowymi dotyczącymi m.in. 
przydziału lokalu: komunalnego, socjalnego, zamiennego, z tytułu zamiany z urzędu,                   
o potwierdzenie praw po zgonie najemcy, ponownego zawarcia umowy najmu po spłacie 
zadłużenia, o ile wcześniej nie zapadł wyrok z orzeczeniem o eksmisję. Wnioski składane 
przez osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz socjalnego 
opiniowane są przez Komisję Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.  
 
W 2020 roku zawarto łącznie 31 umów najmu, w tym o zawarcie umowy najmu: lokalu 
komunalnego -11, lokalu socjalnego –13, lokalu uzyskanego w wyniku zamiany – 1, lokalu na 
podst. art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego dot. wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy 
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– 6 . Nie wykonano wyroków eksmisyjnych ze względu na ogłoszenie na terenie kraju stanu 
epidemii. 

 
 

Łącznie złożonych jest 230 wniosków osób, ubiegających się  
o polepszenie warunków mieszkaniowych w tym: 117 wniosków o najem mieszkań 
komunalnych, 113 o najem lokali socjalnych. Ponadto zarejestrowanych jest 28 
prawomocnych wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego lub przekwaterowania 
do pomieszczenia tymczasowego.  

 

 
 

W 2020 roku Gmina na podstawie zawartej ugody, wypłaciła Sandomierskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, dłużnikom Spółdzielni 
wobec których zostały orzeczone prawomocne wyroki eksmisyjne, a którym Sąd przyznał 
prawo do otrzymania lokali socjalnych, na łączną kwotę 6.433,25 zł. 
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Gmina na dzień 31.12.2020 roku posiadała ogółem w 107 budynkach 766 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni użytkowej 32.137,00 m2, w tym: 90 lokali socjalnych o powierzchni 
użytkowej 2.706,00 m2, 341 lokali położonych w budynkach stanowiących 100% własności 
gminy o powierzchni użytkowej16.196,00 m2, 335 lokali o powierzchni 13.235,00 m2 
położonych w budynkach stanowiących współwłasność - wspólnoty mieszkaniowe. Wszystkie 
lokale zaopatrzone są w instalacje wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną. Natomiast 647 
lokali zaopatrzonych jest w instalację centralnego ogrzewania oraz gazową. Ponadto                   
w zasobie gminy jest 97 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 7.795,00 m2. Na 
dzień 31.12.2020 roku 2 lokale nie posiadały najemcy. W celu określenia przejrzystości 
wynajmu i użyczenia lokali użytkowych, Zarządzeniem Burmistrza zostały wprowadzone 
zasady gospodarowania lokalami użytkowymi oraz regulamin organizowania                                      
i przeprowadzania przetargów na oddanie w najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących 
własność Gminy Sandomierz Zarządcą komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz 
budynków wspólnot mieszkaniowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                      
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu. Wysokość stawki czynszu najmu w lokalach 
mieszkalnych wynosi 4,84 zł /m2, natomiast w lokalach socjalnych 1,67 zł/m2. Systematyczne 
szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na prawidłowe zarządzanie substancją 
mieszkaniową. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynków 
stanowiących 100 % własności Gminy ma między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, 
rodzaj pokrycia dachowego, sposób utrzymania i użytkowania budynków, a także wysokości 
środków finansowych przeznaczonych na wykonanie koniecznych napraw. Z punktu widzenia 
istniejących potrzeb remontowych można je podzielić na bieżące oraz okresowe. Zabiegi 
konserwacyjne i zabezpieczające budynków prowadzone są na bieżąco przez administratora 
w ramach podpisanej umowy o zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami 
stanowiącymi własność Gminy Sandomierz. Remonty kapitalne budynków prowadzone są 
przez właściciela – Gminę Sandomierz, ze środków przyznanych w budżecie miasta i obejmują 
następujący zakres: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
obróbek blacharskich, modernizacji kominów. 35 budynków wspólnot mieszkaniowych                
z udziałem gminy są w dobrym stanie technicznym. W większości zostały wyremontowane ze 
środków funduszu remontowego oraz ze środków kredytu termomodernizacyjnego. Gmina 
zgodnie z podjętymi uchwałami, wspólnotom mieszkaniowym przekazuje za lokale będące jej 
własnością - według posiadanych udziałów, zaliczkę eksploatacyjną oraz fundusz remontowy. 
W 2020 r. za kwotę 78 000,05 zł wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 1/1  
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. W 2017 roku została przez Radę Miasta 
Sandomierza wstrzymana sprzedaż lokali mieszkalnych.   
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6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. 
W oparciu o art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzona jest ewidencja 

nieruchomości gminnych w postaci gminnego zasobu nieruchomości oraz wykazu 

nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste. 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020r. 

wynosiła 376,4417 ha i wartości 87 864 049,56 zł w tym: 

1. zasób gruntów – pow. 322,0313 ha i o wartości 83 368 866,56 zł, w tym grunty oddane      

w trwały zarząd – pow. 13,3814 ha o wartości 4 640 597,99 zł 

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

 

 

W 2020 roku Gmina Sandomierz celem racjonalnej gospodarki podejmowała czynności 

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

W wyniku działań polegających na nabywaniu nieruchomości aktami notarialnymi, podziału 
nieruchomości i wydzielenia gruntów pod drogi powierzchnia gruntów komunalnych w 2020 r. 
zwiększyła się o 0,2934 ha, w tym:  

• w wyniku nabycia  - 0,0577 ha,  

• przejęte w drodze decyzji  - 0,2357 ha, 
W wyniku zbycia nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego, zwrotu 
nieruchomości powierzchnia gruntów komunalnych w 2020r. zmniejszyła się o 1,5841 ha, w tym: 

• w wyniku zbycia mienia  o 1,0608 ha,       

• przekształcenia użytkowania wieczystego o  0,4809 ha, 

• zwrotu nieruchomości o 0,0424 ha 
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W ramach gospodarowania zasobem gminnym Gmina udostępnia nieruchomości w drodze 

dzierżawy i użyczenia oraz przekazuje w trwały zarząd. 

W 2020r. zawarto 18 umów dzierżawy w tym: 

• 13 umów dotyczących gruntów pod działalnością usługową i garażami 

• 5 umów na cele rolne. 

W okresie tym przekazano dwie nieruchomości w trwały zarząd o łącznej pow. 0,5237 ha                         

Powierzchnia gruntów udostępnionych innym podmiotom przedstawia się następująco: 

• dzierżawa nieruchomości – 40,6689 ha 

• użyczenie nieruchomości – 23,6593 ha 

• trwały zarząd – 13,3814 ha 

• użytkowanie – 11,0107 ha 

 

7. Program opieki nad zabytkami. 

Miasto Sandomierz w 2020r. zleciło opracowanie pod nazwą „Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024”, oraz uaktualnienie „Gminnej Ewidencji 
Zabytków”. Zakończenie prac zostało zaplanowane na koniec lutego 2021r. 

Miasto Sandomierz posiada „Gminną Ewidencję Zabytków”. W ewidencji tej znajdują się 
opracowane karty w których opisane są takie obiekty zabytkowe jak: stanowiska 
archeologiczne, cmentarze, mury, figury przydrożne, kapliczki,  kościoły, kamienice, dworki, 
budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. 

Na terenie Sandomierza są wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej: strefa „A” ochrony 
konserwatorskiej w której znajduje się Stare Miasto i najstarsze kościoły, cmentarz katedralny, 
park, oraz strefa „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu i powiązań widokowych w której 
znajdują się tereny atrakcyjne widokowo. 

 

Sandomierz jako pomnik historii. 

W 2017roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie w sprawie uznania za 
pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” Na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-
krajobrazowy”, położony w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim. 

Celem ochrony pomnika historii wymienionego jest zachowanie, ze względu na wartości 
historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz autentyczność  
i integralność staromiejskiej części Sandomierza, ośrodka o tysiącletniej historii i szczególnym 
znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski, z zespołem zabytków najwyższej klasy 
osadzonym w unikatowym kontekście krajobrazowym. 

Obszar pomnika historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” 
obejmuje miasto lokacyjne położone na  wzgórzu Miejskim, tereny dawnych osad 
przedlokacyjnych na  wzgórzach: Katedralnym, Zamkowym, Świętojakubskim 
(Staromiejskim), Świętopawelskim, przedmieścia: Rybitwy, Opatowskie, Zawichojskie, 
Wzgórze Żmigród, Piszczele wraz z wąwozami i jest ograniczony ulicami: Żwirki i Wigury, aleją 
Jana Pawła II, fragmentem ulicy Krakowskiej, fragmentem ulicy Świętej Królowej Jadwigi, 
ulicami: Słoneczną i Ogrodową, fragmentem ulicy Juliusza Słowackiego, ulicami: Szkolną           
i Tadeusza Kościuszki, fragmentem ulicy  Stefana Żeromskiego i fragmentem ulicy    
Zawichojskiej. 

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

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022 został 
przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XLIX/664/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w Gminie Sandomierz oparty jest 
na zasadzie integracji działań, na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Istotnym elementem Programu jest 
edukacja społeczna w zakresie higieny zdrowia psychicznego i umiejętności radzenia sobie 
ze stresem oraz zapewnienie osobom chorym psychicznie dostępu do opieki zdrowotnej,           
a także innych form opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i lokalnym. 
Realizatorzy programu są wskazani w celach szczegółowych Programu i prowadzą monitoring 
oraz ewaluację realizacji poszczególnych działań. Ochrona zdrowia realizowana jest przez 
różne podmioty i w różnych miejscach, począwszy od zakładów opieki zdrowotnej, poprzez 
szkoły, zakłady pracy, organizacje pozarządowe i społeczność lokalną. Wyznaczone kierunki 
działań mają na celu podejmowanie kompleksowych i efektywnych form pomocy w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin.  
Źródłami finansowania Programu są środki własne Gminy Sandomierz, środki własne 
realizatorów zadań, a także środki zewnętrzne.  
Zgodnie z pkt. XI załącznika do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLIX/664/2017  
z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Sandomierza na lata 2017-2022, sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla miasta Sandomierza w 2020 roku, zostały przekazane do Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przez poniższe podmioty: 
1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, 
2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
3.Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu, 
4.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu, 
5.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu, 
6.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu.  

W 2020 roku Gmina Sandomierz zawarła  umowę nr SSZ.526.19.2020.AGA  
z dnia 10.03.2020 roku na dotację celową na realizację zadania publicznego  
pn. „Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin” dla 
Sandomierskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”.            
Z uwagi na ogłoszoną w 2020 roku pandemię Covid-19, umowa na realizację powyższego 
zadania została rozwiązana.  
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W roku 2020 przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną  
w Sandomierzu przyjętych zostało 1003 dzieci i młodzieży. Udzielono rodzicom 1662 porad 
bez badań. Przeprowadzono 1049 konsultacji.  

 
Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczało 56 dzieci. Zrealizowano z nimi 583 zajęć 

specjalistycznych, które miały na celu korygowanie wad wymowy i innych zaburzeń 
językowych. Poradnia prowadziła zajęcia terapii pedagogicznej, w zajęciach uczestniczyło 62 
dzieci. Przeprowadzono z nimi 820 zajęć specjalistycznych. Pedagodzy prowadzący zajęcia 
terapii pedagogicznej dużą wagę przywiązują do współpracy z rodzicami. Porady, rozmowy 
terapeutyczne i instruktażowe dotyczyły zwłaszcza trudności wychowawczych, prawidłowości 
rozwojowych, absencji szkolnej, braku promocji, gotowości szkolnej, trudności edukacyjnych 
w zakresie czytania ze zrozumieniem, sprawności techniki czytania i pisania, zdolności 
matematycznych, specjalnych potrzeb edukacyjnych, kompetencji komunikacyjnych, 
nieprawidłowości w zakresie metod i form uczenia się, zaburzeń w integracji sensorycznej, 
symulowania i usprawniania rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowania 
emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych i stresu szkolnego. 
Na terenie poradni prowadzona była również terapia EEG Biofeedback. Metoda ta 
wykorzystuje bioelektryczną czynność mózgu do trenowania oraz modelowania dysfunkcji 
rozwojowych, takich jak: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia rozwoju 
psychomotorycznego, zaburzenia nastroju i zaburzenia snu. W 2020 roku  
na zajęcia Biofeedback uczęszczało 18 osób i odbyło się 48 spotkań terapeutycznych.  
Przeprowadzono 655 spotkań terapeutycznych udzielając pomocy psychologicznej 83 
osobom  (dzieciom i rodzicom) w ramach pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin. W Poradni odbyło się 378 zespołów merytorycznych, w których uczestniczyli 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz w miarę potrzeb nauczyciele  
i pedagodzy szkolni. Podczas spotkań zespołów były analizowane trudne indywidualne 
problemy uczniów w nauce i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Ponadto psycholodzy 
udzielali pomocy na terenie przedszkoli i szkół w ramach punktów pomocy psychologicznej       
i punktów konsultacyjnych. W placówkach odbywały się indywidualne rozmowy wspierające    
i terapeutyczne z rodzicami, dziećmi, konsultacje z nauczycielami, dyrektorami szkół                      
i przedszkoli dotyczące poszczególnych uczniów. Pozwoliło to na lepsze planowanie działań 
wychowawczych i uzgadnianie z ich pedagogami szkolnymi i rodzicami uczniów. 
Przeprowadzono 51 interwencji, w których uczestniczyło 47 osób. Tematyka dotyczyła 
zaburzonych relacji rodzinnych, prób samobójczych, zdarzeń losowych (np. wypadek 
komunikacyjny, strata osoby). 
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Jednocześnie zorganizowano zajęcia psychoprofilaktyki i psychoedukacji  
w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych. Uczestniczyło w nich 855 uczniów. 
W okresie pracy zdalnej pracownicy PPP opracowali szereg tematów dla rodziców  
i nauczycieli, które zostały zamieszczone na stronie internetowej poradni. 
Na terenie poradni specjaliści zorganizowali i prowadzili zespoły merytoryczne dla pedagogów 
i psychologów w ramach tworzenia przez poradnię sieci współpracy  
i samokształcenia. Pracownicy poradni prowadzili systematycznie obserwacje dzieci  
i młodzieży na terenie placówek (przedszkoli i szkół) pod kątem wykrywania zaburzeń 
rozwojowych. Pracownicy poradni uczestniczyli w 15 mediacjach, w których brało udział 13 
osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2020 roku świadczył specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być 
realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez opiekunki 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują 
między innymi:  

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym: 
kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych  
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia, 
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi  
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie  
asystowania w codziennych czynnościach życiowych,  

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

• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, pielęgnację,  

• rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

• pomoc mieszkaniową,  
W 2020 r pomocą usługową objętych zostało: 

• 64 osoby w ramach usług opiekuńczych, 

• 11 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

• 15 osób korzystało ze wsparcia w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizacji 
projektu „Jesteśmy dla Was”. 

Od 2018 roku w Sandomierzu funkcjonuje mieszkanie chronione w formie mieszkania 
wspieranego. Mieszkanie zostało utworzone w celu realizacji zadania określonego  
w działaniu 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  
Do mieszkania kierowane są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, 
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję. 
W mieszkaniu docelowo może przebywać czterech mieszkańców, którzy zagrożeniu są 
wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający 
wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej opieki. 

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt 
Interwencji Kryzysowej. PIK jest specjalistyczną instytucją  pomocy społecznej, zorientowaną 
na niesienie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem pracy 
Punktu Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie     
w trudnej sytuacji. 
W 2020 roku udzielono w PIK łącznie 153 porady, w tym: 

• 11 porad osobom doznającym przemocy, 
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• 108 porad osobom z problemami rodzinnymi, 

• 34 porady osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym. 

 
Adresatami Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są: dzieci  

i młodzież, rodzice i opiekunowie prawni dzieci, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, 
psycholodzy, dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy środowiskowej, osoby uzależnione 
od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziny, osoby w kryzysie psychicznym, osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, podmioty 
świadczące pomoc. 

 

9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza został przyjęty Uchwałą  
Nr XXIX/321/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2016r. oraz sześciokrotnie 
zaktualizowany, ostatnio Uchwałą nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 
kwietnia 2021r. w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023”. 
 Mając na uwadze potrzebę podmiotów zainteresowanych podjęciem działań   
w zakresie m.in. podniesienia efektywności energetycznej oraz koniecznością zaktualizowania 
danych dotyczących inwestycji wpisanych do planu podejmowano czynności zmierzające do 
kolejnych aktualizacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza. 

W celu umożliwienia w krótkiej perspektywie czasowej sięgnięcia przez inwestorów po 
środki pomocowe ze źródeł finansowych, które warunkują udzielenie dofinansowania od 
wskazania przedsięwzięcia w planie gospodarki niskoemisyjnej i wliczenia efektów jego 
realizacji do efektów energetycznych i ekologicznych osiągniętych lokalnie na terenie gminy 
podjęto czynności zmierzające do przeprowadzenia VI Aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023.  VI Aktualizacja 
dokumentu obejmuje wprowadzenie do Planu inwestycji zaplanowanych do realizacji przez 
podmioty zewnętrzne: 

⎯ Termomodernizacja, montaż dachowej i gruntowej instalacji fotowoltaicznej. 

⎯ Modernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 
15 w Sandomierzu w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych. 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynek ul. Króla 6 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynek ul. Króla 8 

⎯ Wymiana kotłów gazowych niskoparametrowych na kotły gazowe kondensacyjne na 
kotłowni nr 10. 
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⎯ Wymiana kotłów gazowych niskoparametrowych na kotły gazowe kondensacyjne na 
kotłowni nr 4. 

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

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie kotłowni "Rokitek" 

⎯ Docieplenie ścian: SBM Sandomierz 

⎯ Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.  o.o. 
 

 
 Podmiotami odpowiedzialnymi za stan realizacji zadań wynikających z planu są 
zarówno Interesariusze planu jak i Gmina Sandomierz.  

Zadania zrealizowane do końca 2020r. wynikające z PGN 

Rodzaj działania / nazwa zadania Podmiot odpowiedzialny 
 

 

"Podniesienie efektywności  OPIWPR w Sandomierzu" Przebudowa 
kotłownie gazowej, termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia. 

Ośrodek Promowania i 
wspierania Przedsiębiorczości 

Rolnej, pl. Ks. J. Poniatowskiego 
2, 27-600 Sandomierz 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kWp w ramach projektu 
partnerskiego "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa 
kulturowego i rozwoju", współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

Doradztwo, Szkolenia i 
Zarządzanie w Ochronie 
Zdrowia - Wacław Kruk 

 

Termomodernizacja częściowa. Ściany, okna ,wiatrołapy, balkony, 
dach, izolacja piwnicznych rur co i ccw. Zawory podpionowe CO i CCW. 
Oświetlenie klatek schodowych i piwnic. Bud. nr 6 ul. Baczyńskiego 27-

600 Sandomierz pow. uż. 2230 m2. 40 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego "Sandomierz" 

 

Termomodernizacja częściowa. Ściany, okna, wiatrołapy, balkony, 
dach, izolacja piwnicznych rur co i ccw. Zawory podpionowe CO i CCW. 
Oświetlenie klatek schodowych i piwnic. Bud. nr 8 ul. Baczyńskiego 27-

600 Sandomierz pow. uż. 1115 m2. 20 mieszkań. Centralne 
ogrzewanie 

Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego "Sandomierz" 

 

Podniesienie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie OZE w 
budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w 

Sandomierzu 

Doradztwo, Szkolenia i 
Zarządzanie w Ochronie 
Zdrowia - Wacław Kruk 

 

Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie P.H.U. 
BARYŁKA Jacek Sieradzki 

P.H.U. BARYŁKA Jacek 
Sieradzki 

 

Termomodernizacja bloku przy ul. Krukowskiej 22 
Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 
Krukowskiej 22 w Sandomierzu 

 

Modernizacja instalacji odpylania kotłów KRm-2,5 nr 1,2,3,4 PEC Sandomierz Sp. z o.o.   
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10. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2020-
2023 z perspektywą do roku 2024-2027. 

Poprzedni program został uchwalony Uchwałą Rady Miasta w dniu 28 października 2015 
r. ( Nr uchwały XVII/151/2015 ).  

W 2020 roku  przeprowadzono Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Sandomierz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Jego  
podstawowym narzędziem jest prowadzenie polityki ochrony środowiska na terenie miasta. 
Według założeń, przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu, sporządzenie programu 
doprowadzić ma do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 
środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,                
a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową,  
a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 
środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.  
  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska                                
w mieście  w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 
ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.    

 W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz 
określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb miasta w zakresie ochrony 
środowiska,    w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na 
sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany 
jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na 
terenie miasta do roku 2027. 

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

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach czy ww. projekt będzie wymagał przeprowadzenia strategii 
oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 

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

W dniu  27 marca 2013 r. Rada Miasta Sandomierza uchwaliła Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012 -2032. (Uchwała Nr  
XXVII/298/2013 ). W związku z nowelizacją prawa w przedmiotowym zakresie w dniu 25 
października 2017 r. Rada Miasta uchwaliła aktualizację ww. programu (Uchwała Nr 
XLVIII/641/2017 ). Uchwalenie i Aktualizacja Programu wynika z obowiązków nałożonych na 
gminy w związku z przyjętą Uchwałą Rady Ministrów w dniu 15 marca 2010 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą:  Program Oczyszczania Kraju z azbestu na 
lata 2009-2032. 
Ww. program zakłada : 

• Oczyszczenie terenu miasta Sandomierza z wyrobów zawierających azbest; 

• Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców, 
spowodowanych kontaktem z włóknami azbestu; 

• Sukcesywną likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko; 

• Stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 

• Finansową pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest  
w sposób zgodny z przepisami prawa. 

http://m.in/
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Głównym celem dokumentu jak i jego aktualizacji jest oczyszczenie miasta Sandomierza 
z wyrobów zawierających azbest do 2032.  
Został również opracowany Regulamin udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza. 
Co roku wybierany jest Wykonawca na zadanie pn. „Pakowanie, załadunek, transport  
i przekazanie do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków 
znajdujących się na terenie miasta Sandomierza, właścicielami których są osoby fizyczne” 
W zakres ww. zadania nie wchodzi demontaż eternitu, który odbywa się we własnym zakresie.  
W 2019 r. zrealizowano 19 wniosków i odebrano 23,58 Mg płyt azbestowo – cementowych 
stosowanych w budownictwie. W 2020 r. ze względu na rozprzestrzenianie  się wirusa 
SARS - CoV-2 nie odbierano od mieszkańców płyt azbestowo  - cementowych. 

 

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2014-

2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sandomierz została 
opracowana na lata 2014-2020 i wdrożona do realizacji uchwałą Rady Miasta Sandomierza 
NR XXXIV/360/2013 z dnia 06.11.2013 r.  

 Zgodnie z przyjętym standardem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w gminie miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 realizowana była w oparciu o Roczne 
Harmonogramy Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, określające 
zadania wynikające z celów Strategii, ustalane przez Zespół ds. Strategii na początku każdego 
roku w oparciu o budżet. Roczne Harmonogramy funkcjonowały w formie zarządzeń.  

W roku 2020 Burmistrz Miasta Sandomierza wydał zarządzenie Nr 63/2020/SSZ z dnia 
30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na rok 2020.  

Strategia określała sposób monitorowania i ewaluacji celów i zadań. Monitorowanie 
realizacji Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
odbywało się poprzez okresową ocenę stopnia osiągnięcia określonych kierunków 
priorytetowych i stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zoperacjonalizowanych          
w Rocznym Harmonogramie Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Opracowanie i realizacja Strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata  
2021-2027  wprowadzona została  Uchwałą Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Sandomierz na lata 2021-2027. 

Od 2021 roku koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2021 – 2027 wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu.  

 

13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. 

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

i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu                  
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Sporządzona ocena stanowi wraz          
z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok.  

Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe           
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący       
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i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 
problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. została przyjęta uchwałą Nr 
XX/255/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłożenia 
oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. przygotowana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej została przyjęta 
uchwałą Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.  

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sandomierz za 2020 rok została 
przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 
pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny 
umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz 
planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług 
społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom 
gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki 
społecznej w kolejnym roku. 

 

Zadania  Zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej były realizowane przez  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2020 roku, na podstawie:  

− ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

− ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

− ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

− ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

− ustawy o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start”, 

− ustawy Prawo energetyczne w zakresie zryczałtowanych dodatków energetycznych 
oraz zadań własnych gminy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

− ustawy o systemie oświaty. 
Uchwałą nr XXI/260/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2020r. 

zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu, na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu zadania 
z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie 
gminy Sandomierz, co wiązało się z koniecznością zmiany statutu Ośrodka w zakresie 
katalogu realizowanych przez Ośrodek zadań oraz przepisów prawa. Udzielanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, zaś pomoc 
materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia.  
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W latach 2018 - 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na wypłatę 
poszczególnych rodzajów świadczeń wydatkował następujące kwoty środków: 

 

 

6.330.945,00 zł

1.223.013,00 zł

185.120,00 zł

10.820.773,00 zł

4.000,00 zł

683.100,00 zł

12.229,00 zł

19.259.180,00 zł

6.775.172,00 zł

1.102.400,00 zł

165.540,00 zł

14.764.060,00 zł

12.000,00 zł

676.050,00 zł

10.962,00 zł

23.506.184,00 zł

6.934.371,00 zł

1.008.898,00 zł

137.640,00 zł

19.043.156,00 zł

12.000,00 zł

652.650,00 zł

9.149,00 zł

27.797.864,00 zł

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenia wychowawcze (500+)

Świadczenie „Za życiem”

Świadczenie Dobry start (300+)*

Zryczałtowane dodatki energetyczne

Razem

kwota wydatkowanych środków w zł
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Zadania zlecone

2018 2019 2020

423.339,00 zł
402.238,00 zł

369.917,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

kwota wydatkowanych środków w zł
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Zadania własne

2018 2019 2020
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 W latach 2018 - 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wypłacił 
następującą liczbę świadczeń: 

 

 

 

 

4485

69

258

646

1118

747

171

1476

4377

45

266

612

1094

681

204

1475

3878

52

152

588

982

566

276

1262

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z
tytułu:

2.1. urodzenie dziecka

2.2. opieka nad dzieckiem  w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

2.3. samotnego wychowywania dziecka

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego

2.6.  podjęcie przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

2.7. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
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14012

582

827

161

628

346

2674

1

21655

2277

13933

718

875

120

460

267

2390

3

29673

2254

13319

828

770

127

358

222

2143

3

38411

2176

3. Zasiłki pielęgnacyjne

4. Świadczenia pielęgnacyjne

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka

7. Świadczenie rodzicielskie

8. Zasiłek dla opiekuna

9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

11. Świadczenie wychowawcze

12. Świadczenie Dobry start

Liczba wypłaconych świadczeń
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2018 2019 2020
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** za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

304

2720

1069

354

420

87

265

2506

776

353

337

86

236

2290

667

316

280

71

1. Dodatki mieszkaniowe – liczba gospodarstw 
domowych objętych wsparciem

2. Dodatki mieszkaniowe – liczba wypłaconych 
świadczeń

3. Dodatki energetyczne – ilość wypłaconych 
świadczeń w tym:

3.1.  Dodatki energetyczne dla gospodarstw
prowadzonych przez osoby samotne

3.2.  Dodatki energetyczne dla gospodarstw
składających się z 2 do 4 osób

3.3. Dodatki energetyczne dla gospodarstw
składających się z co najmniej 5 osób
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Zestawienie danych dotyczących dodatków mieszkaniowych 
i dodatków energetycznych w 2020r.

2018 2019 2020

7.780.000,00 zł

708.227,00 zł

12.527,00 zł

841.188,00 zł

79.797,00 zł

41.763,00 zł

2.428,00 zł

49.660,00 zł

248.436,00 zł

768.446,00 zł

28.595,00 zł

1
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznymi

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze

Opiekun prawny

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zapewnienie schronienia

Sprawienie pogrzebu

Posiłki w tym dla dzieci

Zasiłki celowe i w naturze ogółem w tym specjalne
celowe

Opłaty za pobyt w DPS

Pomoc materialnej o charakterze socjalnym w
formie stypendium szkolnego**
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W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  na realizację zadań 
wydatkował następujące kwoty:

Kwota wydatkowanych środków w zł.
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14. Gminny program wspierania rodziny w 2020 roku. 

 Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
za 2020 r. stanowi załącznik do uchwały XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.       

Uchwałą Nr  IV/37/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku              
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 w Gminie 
Sandomierz partnerzy i realizatorzy programu zobowiązani są do realizacji celów w nim 
zawartych oraz do stymulowania działań na rzecz dziecka i rodziny. 

   Celem programu jest wspieranie środowisk mających trudności z realizacją swoich 
naturalnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbań o charakterze opiekuńczo – 
wychowawczym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspiera potrzebujące rodziny                       
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i funkcjonowania                       
w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Podejmowane działania 
polegają przede wszystkim na wykorzystywaniu i wzmacnianiu zasobów własnych rodzin            
i stymulowaniu ich w procesie usamodzielniania. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy 
społecznej jest długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

2107

14860

36

1602

353

49

1

7362

377

289

37

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze

Opiekun prawny

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zapewnienie schronienia*

Sprawienie pogrzebu

Posiłki w tym dla dzieci

Zasiłki celowe i w naturze ogółem w tym specjalne
celowe (osób)

Opłaty za pobyt w DPS

Pomoc materialnej o charakterze socjalnym w
formie stypendium szkolnego* (uczniów)

R
O

D
ZA

J 
ŚW

IA
D

C
ZE

N
IA

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  na realizację zadań 
zrealizował następującą liczbę świadczeń:

Liczba zrealizowanych świadczeń/osób
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24

17

160

255

305

126

46

15

40

884

243

24

18

150

281

328

142

48

13

45

1292

232

19

13

142

257

307

128

41

9

44

1363

Ubóstwo

Potrzeba ochrony macierzyństwa

 w tym wielodzietność

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Długotrwała lub ciężka choroba

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych

w tym rodziny niepełne

rodziny wielodzietne

Alkoholizm

Liczba osób objętych pomocą ogółem

Liczba rodzin
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Najczęstsze powody przyznania pomocy za okres 2018 - 2020

2018 2019 2020

64

448

164

6

67

420

164

0

85

377

158

0

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i celowy specjalny bezzwrotny

Zasiłek stały

Zasiłek celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Liczba osób/ rodzin objętych pomocą
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Liczba osób/ rodzin objętych 

pomocą  w latach 2018-2020r.     

2018 2019 2020
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Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego to jeden z częstszych powodów przyznania pomocy. W celu wsparcia rodzin 
przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Do Spraw 
Asysty Rodzinnej. W Zespole w 2020r było  zatrudnionych 2 asystentów rodziny oraz 
psycholog. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do 
osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza 
rodziną. W okresie od 01.01-31.12.2020 roku 23 rodziny z terenu gminy Sandomierz miało 
przydzielonego asystenta rodziny.  Wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dla 
osób i rodzin korzystających z pomocy OPS  zapewnia  psycholog, który w omawianym okresie 
objął pomocą psychologiczną 25 rodzin. 

 

 

 
15. Gminny program wychodzenia z bezdomności 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przekazał Burmistrzowi 
Miasta Sandomierza w dniu 02.03.2021 r. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wychodzenia z Bezdomności w 2020 r.  

Uchwałą Nr XXXV/369/2013 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 04.12.2013r przyjęto 
Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności. Bezdomność to skrajny przypadek 
wykluczenia społecznego, często wiążący się z innymi dysfunkcjami. Problem bezdomności 
dotyka również miasto  Sandomierz.  Skala zjawiska jest coraz większa, dlatego  Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu oprócz działań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb  podejmuje  szereg  działań  mających 
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31

1

13

6

2

28

1

16

7

2

23

1

15

11

Liczba asystentów rodziny w gminie

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta

Liczba placówek wsparcia dziennego

Liczba dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych

Liczba dzieci przebywających w placówce
opiekuńczo- wychowawczej

Realizacja zadań gminy określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej w latach 2018-2020r.

140.324,55 zł

157.048,96 zł

142.380,00 zł

Kwota poniesionych wydatków przez gminę
w związku z pobytem dzieci w pieczy

zastępczej

2018 2019 2020
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na celu aktywizacje i integracje  osób bezdomnych. Ze względu na złożoność przyczyn 
pozostawania w bezdomności osoby bezdomne wymagają różnorodnych działań na rzecz 
zaspakajania ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn 
w Sandomierzu. Współpraca Ośrodka z placówką zapewniającą schronienie polega między 
innymi na organizowaniu cyklicznych spotkań z przedstawicielami różnych instytucji w trakcie 
których przekazywana jest osobom bezdomnym wiedza w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, 
regulacji prawnych, dostępnych form wsparcia, są także motywowani  do podejmowania 
aktywności społecznej   i zawodowej.   
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Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Ciepły posiłek

Schronienie

liczba osób którym udzielono pomocy
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Formy udzielonej pomocy dla osób bezdomnych w latach 2018 – 2020

2018 2019 2020

39.521,86 zł

2.144,00 zł

4.066,50 zł

4.051,50 zł

19.558,00 zł

54.869,66 zł

7.687,10 zł

2.200,00 zł

5.302,70 zł

27.059,00 zł

46.203,38 zł

10.572,00 zł

5.235,90 zł

1.966,20 zł

41.763,45 zł

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Ciepły posiłek

Schronienie
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Kwoty środków wydatkowanych na udzielej pomocy dla osób bezdomnych 
w latach 2018 – 2020

2018 2019 2020
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Zaplanowane na 2020 rok  działania nie zostały podjęte z uwagi na rozprzestrzenianie 
się wirusa COVID-19 na terenie kraju - ograniczenie kontaktów, odwołanie imprez itp. od 13 
marca 2020 r. Schronisko ograniczyło kontakty tj. opuszczanie placówki do niezbędnego 
minimum, zaś wszelkie zaplanowane wizyty, spotkania zostały  zawieszone do odwołania.  

 
16. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy      

w rodzinie. 

Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r. stanowi załącznik 
do uchwały Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.               
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
opracowanie i realizacja gminnego  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Uchwałą  Nr 
XXI/204/2016 Rady  Miasta Sandomierza z  dnia 3 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami 
przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  na lata 2016-2020. (zmiana -  Uchwała  Nr XXII/221/2016 Rady  Miasta  
Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2016-
2020). 
 Celem programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu 
zapobiegania przemocy rodzinie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej                            
i edukacyjnej, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz współprace 
służb i instytucji warunkującą spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny. Głównym celem Zespołu 
Interdyscyplinarnego jest  zmniejszenie skali zjawiska przemocy  w rodzinie oraz stworzenie 
profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych  bądź dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 
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Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

Ilość posiedzeń Grup Roboczych

Ilość Niebieskich Kart

Ilość wniosków do GKRPA celem skierowania na
leczenie odwykowe

Ilość zawiadomień do prokuratury

Ilość wniosków do sądu o wgląd w sytuację
rodzinną

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w latach 2018-2020 r.

2018 2019 2020
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17. Mieszkanie chronione w formie mieszkania wspieranego. 

Od 14.06.2018 r. funkcjonuje w Sandomierzu  mieszkanie chronione w formie 
mieszkania wspieranego. Mieszkanie o powierzchni 52 m2 usytuowane jest przy ul. 
Katedralnej  i pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta. Mieszkanie chronione jest 
jedną z form pomocy społecznej, dlatego też Zarządzeniem Nr 78/2018/OPS Burmistrza 
Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2018 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
został wyznaczony do prowadzenia mieszkania chronionego w formie mieszkania 
wspieranego. 

W mieszkaniu docelowo może przebywać czterech mieszkańców, którzy zagrożeni 
są wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający 
wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej opieki. Mieszkanie dwupokojowe jest  w 
pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego.  

 
 

18. Realizacja projektu „Jesteśmy dla was”  finansowanego ze środków europejskiego 
funduszu społecznego. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od 01.05.2019 r. do 31.12.2020r.  

realizował projekt  „Jesteśmy dla Was”, który był  współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 -  Europejski Fundusz Społeczny. W ramach zadania 
realizowano usługi społeczne w postaci mieszkania chronionego wspieranego, 
zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia stanowiącego alternatywę  dla 
pobytu osoby niesamodzielnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Program 
obejmował również wsparciem opiekunów faktycznych osób objętych usługami opiekuńczymi, 
które miały charakter ,,opieki wytchnieniowej”. Usługi realizowane były w miejscu 
zamieszkania po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez opiekuna 
faktycznego osoby niesamodzielnej. Wsparciem objęto 15 opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych.  

19. Program „Aktywny senior” 

Program został przyjęty Uchwałą  Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 14 maja 2014.  Program skierowany jest do osób zamieszkujących w Sandomierzu, które 
ukończyły 60 lat. Głównym celem programu  jest poprawa jakości życia seniorów poprzez ich 
uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie  w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze 
Świetlicą Środowiskową rozpoczął w 2019 roku realizację  akcji ,,Serce za Serce” polegającą 
na wspólnych odwiedzinach pracowników socjalnych  wraz z dziećmi oraz wychowawcami ze 
Świetlicy osób starszych, samotnych. Zaplanowane na rok 2020 działania nie zostały podjęte 
z uwagi na rozprzestrzenianie się od marca 2020 r. wirusa COVID-19 na terenie kraju - 
ograniczenie kontaktów, odwołanie imprez itp. 

20. Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022 
 
W 2020 roku w Sandomierzu realizowana była akcja szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców Sandomierza powyżej 55 roku życia.  
 Na podstawie uchwały nr  VIII/109/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 roku 
w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-
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Ilość osób

Liczba osób przebywających w mieszkaniu chronionym w latach 2018 – 2020
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2022 z akcji skorzystało 501 osób i było to o 376 osób mniej niż w 2019 roku. Powodem 
mniejszej liczby osób zaszczepionych w 2020 roku był ogólnopolski problem  
z dostępnością szczepionki przeciwko grypie. Ze względu na brak  szczepionek przeciwko 
grypie, szczepienia rozpoczęły się z dużym opóźnieniem, termin szczepień został wydłużony 
do 22 grudnia, dając w ten sposób możliwość zaszczepienia się jak największej liczbie 
mieszkańców Sandomierza. W 2019 roku koszt szczepień przeciw grypie wyniósł  
35. 080,00. W 2020 roku szczepienia kosztowały Gminę Sandomierz 20.040,00 zł.  

 
Tabela przedstawia liczbę osób zaszczepionych w 2019 i 2020 roku przeciwko 

grypie we wszystkich punktach szczepień  
l.p. Nazwa realizatora szczepień 

przeciwko grypie 
Liczba  

osób zaszczepionych  
w 2019 roku 

Liczba  
osób zaszczepionych  

w 2020 roku 

1. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Rodzina” 

421 206 

2. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie 

106 13 

3. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum Medyczne  
„Rokitek” 

152 150 

4. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap” 

164 115 

5. Przychodnia Medycyny Pracy 
 i Medycyny Rodzinnej 
„Medical” 

34 17 

 Ogółem zaszczepionych:  877 501 

 
21. Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci 

 z Gminy Sandomierz na lata 2019 – 2023. 
W 2020 roku realizowana była akcja szczepień przeciw meningokokom dla dzieci  

 z Sandomierza, powyżej 12 miesiąca życia, urodzonych w latach 2018-2020. 
 W 2019 roku uchwałą nr XV/181/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 
roku został przyjęty Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci 
 z Gminy Sandomierz na lata 2019 – 2023. Program ten otrzymał pozytywną ocenę  
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 109/2019.  Akcja szczepień przeciwko 
meningokokom dedykowana jest wyłącznie dzieciom mieszkających na terenie Gminy 
Sandomierz i w pełni finansowana przez Gminę Sandomierz. W 2020 roku na szczepienia 
przeciw meningokokom przeznaczono 14.880,00 i zaszczepiono 93 dzieci.   Realizatorami 
szczepień są wszystkie ośrodki zdrowia z terenu Sandomierza. 

 
Tabela przedstawia liczbę dzieci zaszczepionych w 2020 roku przeciwko 

meningokokom we wszystkich punktach szczepień  

l.p. Nazwa realizatora szczepień Liczba  
osób zaszczepionych w 2020 roku 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej„Rodzina” 50 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie - 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Medyczne  „Rokitek” 

32 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” 11 

5. Przychodnia Medycyny Pracy i Medycyny Rodzinnej 
„Medical” 

- 

 Ogółem zaszczepionych: 93 
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22. Pozostała działalność profilaktyki zdrowotnej 

• Gmina Sandomierz na podstawie art. 115 ust. 3 oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.  295) 
oraz Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok – załącznik nr 11 „Dotacje 
celowe” w nawiązaniu do Zarządzenia nr 70/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza      
z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok i umowy nr 
SSZ.8031.3.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu 
Ducha Świętego w Sandomierzu dotację celową w wysokości 30.000,00 zł                               
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczenia zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

                  
     Zdjęcie z albumu Szpitala Specjalistycznego im. Ducha Świętego w Sandomierzu 
 

• W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa, 
wprowadzonymi w październiku 2020 roku w całym kraju przez Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, Gmina Sandomierz zawarła umowę z oddziałem Rejonowym Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Sandomierzu, której przedmiotem była realizacja usługi 
polegającej na zakupie i dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby dla osób 
 z grupy szczególnego ryzyka, tj. osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, 
zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz. Koszt realizacji umowy określony został 
na kwotę 2.000,00 zł. W akcję zaangażował się również Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu. 
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Zdjęcie z albumu  Oddziału Rejonowego PCK Sandomierz 
 

• W marcu 2020 roku w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną burmistrz 
Sandomierza zlecił Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Tratwa” uszycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Sandomierza. Maseczki 
zostały przekazane do posesji sandomierzan przez Straż Miejską oraz były 
przekazywane bezpośrednio petentom Urzędu.  

                                                                      

 
Zdjęcie z albumu Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym    
„TRATWA” 

 

• W trosce o stan zdrowia mieszkańców Sandomierza, burmistrz na bieżąco współpracuje 
ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, który realizuje programy zdrowotne 
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związane z bezpłatnymi badaniami mammograficznymi  
i cytologicznymi dla kobiet w odpowiednich grupach wiekowych. Sandomierz poprzez 
bezpłatne udostępnienie miejsc parkingowych na postój odpowiednich pojazdów, 
uczestniczy w akcjach informacyjnych o terminach tych badań. Niestety ze względu na 
panująca pandemię SARS-CoV-2 wszystkie wcześniej zaplanowane przez ŚCO                 
w Kielcach akcje/badania zostały odwołane. 

 
23. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2020. 

Z pośród różnych problemów społecznych w naszym kraju, te związane 
z alkoholem są jednym z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim  
z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych jakie ponoszą nie 
tylko osoby indywidualne, ale i cale społeczeństwo. Koszty ekonomiczne związane  
z używaniem i nadużywaniem alkoholu to przede wszystkim koszty leczenia choroby 
alkoholowej i jej powikłań, wypadków drogowych, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, 
opieki społecznej, koszty przedwczesnej umieralności i rent, spadek produktywności pracy 
 i wiele innych. Obecnie nie przypisuje się szkód wyrządzonych przez alkohol wyłącznie 
alkoholikom i osobom pijącym alkohol, lecz całej populacji, bowiem na szkody związane  
z alkoholem jest narażony każdy. W związku z tym, działania podejmowane  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii skierowane są do wszystkich mieszkańców naszej gminy. 
Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym zakresie dotyczą tylko 
osób zgłoszonych i nie odzwierciedlają całego problemu. Alkoholizm i narkomania dotykają 
bowiem wiele osób, ale nie są one nigdzie rejestrowane i o skali problemu mogą świadczyć 
jedynie obserwacje. 

Podstawę prawną realizacji zadań i przedsięwzięć organów samorządu gminnego  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii stanowią następujące akty prawne:  

✓ ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2050), 

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.), 

✓ ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
183, 

✓ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), 

✓ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Ustawy te regulują zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wskazują zadania do realizacji oraz źródło 
ich finansowania. 

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 26 lutego 2020 roku Gminny Program Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu w roku 2020 nie został zrealizowany w całości, z przyczyn związanych  
z pandemią COVID-19 oraz zarządzonymi restrykcjami. GKRPA w Sandomierzu działa  
w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 237/2016/SO z dnia 4 października 2016 roku  
Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Burmistrza Sandomierza Nr 224/2019/SSZ  
z dnia 23 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 237/2016/SO 
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 października 2016 roku oraz Zarządzeniu  
Nr 151/2018/SSK z dnia 30 sierpnia 2018 roku. 
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Siedzibą Komisji jest Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (MORO), mieszczący się 
przy Mariackiej 1 w Sandomierzu, gdzie organizowane są posiedzenia GKRPA. Organizację    
i tryb pracy Komisji określa Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/382/2014 Rady Miasta Sandomierza    
z dnia 19 lutego 2014 roku. Komisja działa w czterech Zespołach: 

• interwencyjno-motywującym, 

• kontroli, 

• ds. profilaktyki, 

• opiniującym. 
Zespół interwencyjno-motywujący podejmuje interwencje poprzez wzywanie  

na rozmowy motywujące osoby co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie,  
że są uzależnione od alkoholu. W 2020 roku do komisji wpłynęło 47 wniosków 
o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób nadużywających alkoholu. Wnioski  
do Komisji kierowali najczęściej: Zespół Interdyscyplinarny- 24, rodziny uzależnionych-10, 
Ośrodek Pomocy Społecznej– 8, Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu 
- 2, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu- 1, Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu -1,  
Straż Miejska -1. 

 

 

W 2020 roku GKRPA wysłała 131 wezwań na posiedzenie Zespołu interwencyjno-
motywującego na które stawiło się łącznie 62 osoby, z czego 3 osoby zgłosiło  
się dobrowolnie, bez żadnego wezwania. Pomimo wielokrotnych wezwań, pozostałe osoby nie 
stawiły się, a w konsekwencji ich sprawy trafiają sukcesywnie do Wydziału Rodzinnego  
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów interwencyjno-motywujących większość osób 
zgodziło się na podjęcie leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień, działających w strukturach 
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu lub innych okolicznych 
placówkach terapeutycznych, lub korzystają z porad terapeutów w Punkcie Edukacyjno- 
Konsultacyjnym, prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz 
Oddział Rejonowy PCK, który ma swoją siedzibę przy Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego, 
przy ulicy Mariackiej 1 w Sandomierzu. 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego stosowane na podstawie ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu instytucjonalne 
motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Utrudnieniem w realizacji ustawowej procedury 
jest lekceważenie wezwań Komisji na posiedzenia Komisji i do biegłego sądowego. Dzieje się 
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tak, ponieważ nie ma żadnego skutecznego środka przymusu. Postanowienie o zobowiązaniu 
do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym i nie ma znamion wyroku sądowego 
- sankcji karnej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Przymus 
można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby nadużywającej 
alkoholu na badania przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczenia odwykowego. 
Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w takim 
zakładzie wbrew jego woli. Poza tym o wiele skuteczniej pracuje się z pacjentami 
zmotywowanymi, chcącymi się leczyć niż tzw. sądowymi, którzy dezorganizują zajęcia                  
i podważają wiarygodność, a także skuteczność terapii. Mając na uwadze fakt, że leczenie 
odwykowe jest najbardziej skuteczne dla pacjenta odpowiednio zmotywowanego członkowie 
Komisji starają się przeprowadzić rozmowę tak, aby skłonić osobę nadużywającą alkohol do 
dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. W tym celu wykorzystują zgromadzony 
materiał tj. zgłoszenie, informacje, notatki służbowe itp. W 2020 roku Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła kilkadziesiąt spraw, z których wiele 
trafiło do sądu. Takie rozwiązanie spraw, zgodnie z procedurą ustawową, nie wyczerpuje 
jednak problemu. Niektóre z osób uzależnionych, odwożone nawet przez policję do 
stacjonarnych zakładów leczenia odwykowego, mimo nakazu sądowego, nie utrzymuje się       
w terapii. Bywa tak, że już w dniu przyjazdu opuszczają samowolnie szpital. Osoba, wobec 
której wydano postanowienie o leczeniu odwykowym, jest w prawdzie zobowiązana stawić się 
w zakładzie lecznictwa odwykowego „w celu poddania się leczeniu", gdzie tylko teoretycznie 
postanowienie o poddaniu się leczeniu odwykowemu zastępuje obowiązek uzyskania zgody 
pacjenta. Praktycznie bywa tak, że pacjent odmawia wyrażenia zgody na leczenie odwykowe, 
co jest równoznaczne z jego powrotem do domu. Komisja nie jest informowana o takich 
przypadkach, co powoduje, że osoba z sądowym nakazem leczenia, wraca do swego 
środowiska i nadal pije. Stwarza to komfort bezkarności innym alkoholikom. Na tę sytuację 
Komisja nie ma wpływu, gdyż jej rola kończy się z chwilą skierowania wniosku do sądu. 
Obowiązek poddania się leczeniu trwa 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia 
sądu. Po tym okresie całą procedurę trzeba zaczynać od nowa. Wobec tego do Komisji trafiają 
osoby, które były już wcześniej zgłaszane i kierowane do sądu. 

W 2020 roku GKRPA skierowała 36 osób na badania przez biegłych sądowych  
w zakresie psychiatrii i psychologii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badanie 
zgłosiło się tylko 10 osób. Komisja skierowała do Sądu Rodzinnego i Nieletnich  
w Sandomierzu łącznie 34 wnioski dotyczących zobowiązania do poddanie się leczeniu  
w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób 
nadużywających alkoholu. 

 

Celem pracy zespołu opiniującego, działającego w strukturach GKRPA, jest rozpatrywanie 
wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii  
co do zgodności lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami 
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• uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/497/2017 z dnia 30 marca 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2016 z dnia 2 marca 2016 Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

• uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIX/769/2018 z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Sandomierz. 

W 2020 roku zespół opiniujący odbył 11 posiedzeń, podczas których wydał 60 zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zadaniem zespołu ds. kontroli jest natomiast prowadzenie kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie miasta. W miesiącu październiku 2020 roku Zespół 
przeprowadził kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sandomierza.  
Ogółem skontrolowano 6 punktów sprzedaży alkoholu.  
Przedmiotem kontroli były warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych  
w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych, oraz prawidłowości złożenia 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r. na terenie miasta  
Sandomierza. 

W trakcie prowadzonej kontroli w 3 punktach sprzedaży napojów alkoholowych 
kontrolujący ujawnili naruszenie art.9⁴ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot. zaopatrywania się  
w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców 
posiadających takie zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami. W punktach tych kontrolowani 
nie posiadali stosownych zezwoleń na sprzedaż hurtową od producentów lub przedsiębiorców 
zaopatrujących kontrolowany sklep w napoje alkoholowe. Nie posiadano również wszystkich 
opłat dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku  
z powyższym kontrolowane podmioty zostały zobowiązane w określonym pisemnie terminie 
do uzupełnienia tych braków. Braki zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Podmioty 
kontrolowane w zakresie warunków sprzedaży zostały pouczone o bezwzględnym 
przestrzeganiu przepisów ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277). W kontrolowanych 4 punktach pod kątem 
prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 
r. kontrolujący otrzymali wydruki o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydruki z kas 
fiskalnych oraz raporty o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. W jednym przypadku 
kontrolujący stwierdzili naruszenie art.11¹ ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                    
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez przedstawienie innych 
danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu, a innych danych 
przedstawionych w trakcie kontroli. Różnica dotyczyła wartości sprzedaży tzw. drinków. 
Przedsiębiorca ujął tylko 10% udziału ze sprzedaży drinków  
w złożonym Burmistrzowi Miasta Sandomierza oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych za 2019 rok (ujmując te 10 % jako sprzedany alkohol pow. 18 %). 
W związku z ujawnieniem przez kontrolujących w kontrolowanym punkcie  powyższych 
nieprawidłowości, została wszczęta procedura, zmierzająca do cofnięcia zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych dla danej kategorii. W pozostałych kontrolowanych 
punktach, kontrolujący nie ujawnili żadnych nieprawidłowości. 
Zespół ds. profilaktyki  
GKRPA inicjuje działania w zakresie profilaktyki szkolnej   i środowiskowej.   
W 2020 roku odbyło się 3 posiedzenia tego zespołu.  
Najważniejsze przedsięwzięcia zespołu: 
W  I kwartale 2020 roku zaproszono do udziału oraz przesłano do sandomierskich placówek 
oświatowych regulamin konkursu profilaktyczno-plastycznego pod hasłem „Dobro jest  
w rodzinie- babcia i dziadek z wnukiem nie zginie”. W IV kwartale 2020 roku przekazano 
sandomierskim placówkom zaproszenie do udziału w IX Przeglądzie Spektakli 
Profilaktycznych. Wobec ogłoszonej w kraju pandemii Covid-19 postanowiono, że w tym roku 
przegląd spektakli profilaktycznych odbędzie się w formie zapisu audiowizualnego. 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

64 
 

Z uwagi na panującą pandemię Covid-19 w 2020 roku oraz obowiązujące restrykcje,  
w/w przedsięwzięcia zostały zawieszone czasowo, do ewentualnej realizacji w 2021 roku. 
Ponadto Zespół Profilaktyczny zajmował się:  

• koordynowaniem działaniami wynikającymi z Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

• zaopatrzeniem placówek oświatowych w materiały edukacyjne– na szczególną uwagę 
zasługuje comiesięczne czasopismo „Remedium” i „Świat problemów”. 
W 2020 roku zrealizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na 2020 rok w następujący sposób: 

• zakupiono materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” 
na 2021 rok, 

•     zakupiono  materiały edukacyjne dla członków GKRPA dot. profilaktyki alkoholowej 

• zakupiono nagrody dla uczestników IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, 

• zakupiono upominki dla opiekunów grup teatralnych biorących udział  
w IX Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych,  

• zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie 
profilaktyczno-plastycznym pod hasłem „Dobro jest w rodzinie- babcia i dziadek  
z wnukiem nie zginie” 

• zakupiono materiały w ramach akcji „Podwórkowy wychowawca” do zajęć  
w Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” 
w Sandomierzu, 

• zakupiono sprzęt sportowy w ramach realizacji akcji „Podwórkowy wychowawca” 
podczas ferii zimowych, 

• zakupiono materiały do zajęć dla Sandomierskiego Centrum Kultury w ramach akcji 
„Podwórkowy wychowawca”, 

• zakupiono słodycze w ramach akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• sfinansowano usługę gastronomiczną  dla dzieci uczestniczących w zajęciach 
organizowanych w  Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”  
w Sandomierzu  ramach akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• sfinansowano bilety za wejście do Zbrojowni Rycerskiej w Sandomierzu, w ramach 
letniej akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• sfinansowano korzystanie z pływalni krytej „Błękitna Fala” w ramach letniej akcji 
„Podwórkowy wychowawca”, 

• sfinansowano zakup środków chemicznych dla Grupy AA „Odyseusz”, 

• zakupiono monitor TV dla potrzeb GKRPA, 

• zakupiono materiały dla potrzeb wykonania remontu w siedzibie GKRPA przy  
ul. Mariackiej 1, 

• zakupiono środki ochrony osobistej dla członków GKRPA, w ramach ograniczenia 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, 

• dofinansowano superrewizję dla pracowników Poradni Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego  Ducha Świętego w Sandomierzu, 

• sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za udział w pracach poszczególnych zespołów komisji, 

• sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

• opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, 

• zakupiono słodycze na potrzeby spotkania integracyjnego dla członków rodzin klubu 
AA, 

• sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych do sądu 
z wnioskiem o przymusowe leczenie, 

• sfinansowano opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe, 

• sfinansowano prenumeratę czasopisma REMEDIUM, 
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• sfinansowano prenumeratę czasopisma ŚWIAT PROBLEMÓW, 

• przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz 
Oddziałowi Rejonowemu PCK w Sandomierzu na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny w 2020 roku prowadzony był przez Stowarzyszenie  
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rejonowy PCK w Sandomierzu, udzielając 
bezpłatnych porad wg. ustalonego harmonogramu dyżurów. 

W Punkcie porad udzielali: psycholog-psychoterapeuta, prawnik, specjalista terapii 
uzależnień, terapeuta uzależnień (pomoc dla członków rodzin), specjalista  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdecydowanie największym zainteresowaniem 
cieszą się porady dot. m.in. problemów małżeńskich, wychowawczych oraz kryzysów 
życiowych.  

Liczba porad udzielonych osobom uzależnionych od alkoholu i ich rodzinom  
w punkcie edukacyjno-konsultacyjnym w 2020 roku wyniosła łącznie 494. Specjaliści udzielili 
183 porady osobom uzależnionym i współuzależnionym, 3 porady osobom uzależnionym od 
narkotyków, 7 porady osobom uzależnionym od leków, hazardu, 50 porad dot. problemów 
przemocy w rodzinach, 105 porad prawnych oraz 146 porad dotyczących m.in.: problemów 
małżeńskich, wychowawczych oraz kryzysów życiowych. 
 

 

Z uwagi na ogłoszoną w 2020 roku pandemię Covid-19, zadania zaplanowane  
do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 roku zrealizowane 
zostały zachowując ścisły reżim sanitarny, niestety nie wszystkie zadania były możliwe  
do zrealizowania ze względu na utrzymująca się wciąż pandemię. 

24. Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

Roczny program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok przyjęty 
Uchwałą nr XIII/165/2019 z dnia 30 października 2019 roku był przedmiotem konsultacji 
przeprowadzonych z  przedstawicielami organizacji pozarządowych zgodnie z Uchwałą 
LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem lokalnymi 
a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego poprzez rozwijanie wzajemnej współpracy i wspieranie tych podmiotów w 
realizacji ważnych celów społecznych z uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą nr XXXIV/360/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z 06.11.2013 r. 

W 2020 roku Burmistrz Sandomierza działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 
świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie: 

1) Kultury fizycznej i sportu, 
2) Ochrony zwierząt, 
3) Ochrony i promocji zdrowia, 
4) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Obszary zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację określone 
były w uchwale budżetowej miasta Sandomierza na 2020 rok. 
 Ze względu na wybuch pandemii Covid-19 w marcu 2020 roku podjęte zostały negocjacje 
mające na celu rozwiązanie za obustronnym porozumieniem stron zawartych umów na realizację 
zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Negocjacje podyktowane były 
brakiem możliwości zrealizowania zadań publicznych zgodnie  
z  harmonogramem określonym w ofertach na realizację zadań publicznych oraz ciężką sytuacją 
budżetu gminy.  
 
Wykaz stowarzyszeń, które rozwiązały umowy na realizację zadań publicznych w 2020 
roku za porozumieniem stron: 

1. Sandomierski Klubu „Amazonki”  

2. Stowarzyszenie Diabetyków oddział powiatowy w Sandomierzu  

3. Caritas Diecezji Sandomierskiej, 

4.  Klubu Karate „Trójka Sandomierz”, 

5.  Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  w Sandomierzu,  

6.  Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sandomierzu, 

7. Polski  Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu, 

8. Polski Związek Wędkarski Koło nr 33 w Sandomierzu, 

9. Sandomierski Klub Karate, 

10.  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, 

11. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”,  

12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Foka Sandomierz”,  

13. Polski Związek Niewidomych koło w Sandomierzu,    

14. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 

15. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz. 

Stowarzyszenia, które zdecydowały się na rozwiązanie umów za obustronnym 

porozumieniem stron mogły liczyć na wsparcie Burmistrza Sandomierza według 

indywidualnych potrzeb i profilu ich działalności. Sandomierski Klub „Amazonki” otrzymał 

wsparcie finansowe w wysokości 300,00 zł na pokrycie kosztów indywidualnych  zajęć  

z psychologiem. Sfinansowano również  koszt ćwiczeń grupowych z fizjoterapeutą dla 

sandomierskich Amazonek. Zajęcia prowadzone były od września do grudnia 2020 roku,  

w ogólnej ilości 14 zajęć. Ogólny koszt zajęć z fizjoterapeutą zamknął się  

w kwocie 840,00 zł. 
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Zdjęcie z albumu Sandomierskiego Klubu „Amazonek” z zajęć z fizjoterapeutą 

 
Pomimo trwającej pandemii Covid-19 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 
Hufiec Sandomierz był organizatorem wypoczynku dla sandomierskiej młodzieży  
w Przebrnie. Burmistrz Sandomierza również do tej akcji dołożył samorządową cegiełkę  
w postaci dofinansowania kwotą 13.000,00 zł na pokrycie kosztów transportu sprzętu 
obozowego i kosztu transportu uczestników na trasie Sandomierz - Krynica Morska (Przebrno) 
– Sandomierz. Ponadto Burmistrz Sandomierza mając we wdzięcznej pamięci wspaniałą 
współpracę z ZHP Hufiec Sandomierz i doceniając fakt, że pomimo panującego reżimu 
sanitarnego wynikającego z pandemii udało się w sposób bezpieczny i higieniczny zapewnić 
wspaniały wypoczynek dla młodych i starszych sandomierzan,  sfinansował koszt wynajęcia 
specjalistycznego samochodu (izotermy) niezbędnego do zabezpieczenia posiłków w czasie 
pandemii.  Podkreślenia wymaga fakt, że  w 2020 roku ZHP Hufiec Sandomierz obchodził swój 
okrągły jubileusz 45 - lecia.  

 
Zdjęcie z albumu ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz 
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Stowarzyszenia, które nie zgodziły się na rozwiązanie umów za porozumieniem stron,  
a w wyniku rozmów/negocjacji zredukowały kosztorysy oraz harmonogramy działań do 
zakresu wykowanego zadania publicznego w warunkach pandemii: 

 
L.p. Nazwa stowarzyszenia Kwota  

z umowy 
Kwota przekazana po 

negocjacjach 
Różnica 

1. SPR Wisła Sandomierz  
 

231.200,00 176.251,00 54.949,00 

2. MUKS Piątka 
 

90.000,00 67.530,00 22.470,00 

3.   MUKS Wisła Junior 
Piłka nożna 
 

105.000,00 80.000,00 25.000,00 

4.  
 
 

MUKS Wisła Junior 
Lekka Atletyka 

42.500,00 21.200,00 21.300,00 

5. Klub Tenisa Stołowego 7.500,00 3.000,00 4.500,00 

6. SKS Wisła Sandomierz 535.000,00 504.920,00 30.080,00 

7. Ludowy Klub Sportowy  
Kultywowanie okresu 
historycznej świetności  

40.000,00 30.000,00 10.000,00 

8. Ludowy Klub Sportowy  
Sporty siłowe  

20.500,00 20.500,00 0 

9.  Ludowy Klub Sportowy  
Szkolenie młodzieży  
w zakresie szermierki 
historycznej  

25.000,00 25.000,00 0 

 Razem:  1.096.700,00 928.401,00 168.299,00 

 
Wykaz Stowarzyszeń do których zgodnie z zawartą umową przekazano środki 

finansowe na realizację w 2020 roku zadań z pożytku publicznego i zadania te zostały 
zrealizowane i rozliczone w 2020 roku.:   

1. CARITAS Diecezji Sandomierskiej - 20.000,00 złotych na realizację zadania publicznego 
pn.: „Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym 
wieku”. 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA” - 5.500,00 
złotych na realizację zadania publicznego pn.: „Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób 
samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku” , 

3. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu - 3.800,00 złotych na 
realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń                  
z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na 
terenie Gminy Sandomierz”,  

4. Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego - 18.000,00 złotych na realizację 
zadania publicznego pn.: „Działalność edukacyjno - konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób 
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób  
w kryzysie”  

5. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu - 16.000,00 złotych 
na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność edukacyjno -konsultacyjna dla ofiar 
przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób      
w kryzysie”. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza 
 
1. Informacje ogólne 

Niniejszy dokument wynika z przepisów ustawowych określonych w art. 18 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. 

zm.). W 2020 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła 135 uchwał w tym: 

a) zrealizowane – 96; 

b) w trakcie realizacji – 36; 

c) uchylone – 3. 

Uchylone uchwały to: (Nr XVII/189/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2035, Nr XXV/291/2020 z dnia 15 

października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz Uchwałę Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 roku       

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Dla porównania przedstawiam statystykę porównawczą w stosunku do okres lat 2018-2019: 
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2. Opis szczegółowy 

 

Objaśnienia: 

a) Uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane; 

b) Uchwała w trakcie realizacji – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji    

i zostaną zrealizowane w określonym czasie; 

c) Uchwała uchylona – akt prawny nie obowiązuje. 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia Tytuł Sposób realizacji 

1. XVII/189/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2020-2035 

Wydział Finansowy – Uchwała uchylona. 

2. XVII/190/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sandomierz na 2020 rok 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwalenie budżetu Gminy Sandomierz na 2020 

rok. 

3. XVII/191/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości Gminy 

Sandomierz na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dot. 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w 

obrębie Sandomierz Prawobrzeżny, oznaczonej 

działkami 816/5, 796/21, 796/22, 796/24, 796/26, 

796/9, 796/5, 796/25, 783/3 i 783/5 tzw. „Gęsiej 

Wólki”.  

4. XVII/192/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia prac obejmujących 

zabiegi sanitarno – pielegnacyjno – 

zabezpieczające w obrębie korony 

drzewa gatunku lipa drobnolistna 

będącego pomnikiem przyrody 

wpisanym do świętokrzyskiego rejestru 

pomników przyrody pod nr 659 oraz 

jako element Zespołu Klasztornego 

Dominikanów w Sandomierzu 

wpisanego pod nr A.725 do rejestru 

zabytków nieruchomości województwa 

świętokrzyskiego w pozycji 6 jako lipy 

rosnące przed kościołem w 

miejscowości Sandomierz 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dotyczyła drzewa - pomnika przyrody. 

5. XVII/193/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie określenia wysokości 

jednorazowych dziennych stawek 

opłaty targowej 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

Uchwała dotyczyła stawek opłat targowych. 

6. XVII/194/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę 

Sandomierz, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane na 

rok 2020 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dotyczy dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

7. XVII/195/2020 23 stycznia 

2020 r. 

o uchyleniu uchwały w sprawie 

ustalenia miejscowości, w której 

pobiera się opłatę miejscową 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała uchyliła ustanowienie Miasta 

Sandomierza miastem, w którym pobiera się 

opłatę miejscową.  

8. XVII/196/2020 23 stycznia 

2020 r. 

o uchyleniu opłaty miejscowej Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 
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Uchwała uchyliła pobieranie opłaty miejscowej w 

Sandomierzu. 

9. XVII/197/2020 23 stycznia 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/186/2019 

Rady Miasta Sandomierz z dnia 16 

grudnia 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia nowego 

współorganizatora Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu, którym 

jest Minister Kultury                    i 

Dziedzictwa Narodowego 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dotyczy wprowadzenia nowego 

organizatora Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu w osobie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu 

zwiększa się dotacja dla jednostki kultury oraz 

znacząco zwiększa się jej prestiż. 

10. XVII/198/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie nadania Statutu Muzeum 

Okręgowemu w Sandomierzu 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dotyczy nadania Statutu Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu. Czynność nadania 

nowego statutu była konieczna ze względu na 

wprowadzenie nowego współorganizatora w 

osobie Ministra Kultury                         i Dziedzictwa 

Narodowego.   

11. XVII/199/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji 

„Programu Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023”. 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała dot. aktualizacji programu wskazanego 

w tytule uchwały. 

12. XVII/200/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2020 

Rokiem Zgody Sandomierskiej 

Sandomierskie Centrum Kultury, Wydział 

Rozwoju, Promocji i Inwestycji – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dotyczy ustanowienia roku 2020 

Rokiem Zgody Sandomierskiej. Dzięki temu 

aktowi prawa miejscowego ważna rocznica 450-

lecia podpisania Zgody Sandomierskiej zyskała 

podniosły charakter. W Roku Zgody 

zaplanowano szereg ciekawych wydarzeń, które 

miały nawiązywać do tego faktu historycznego. 

Wobec pandemii zrealizowane zostały tylko te 

wydarzenia, które były bezpieczne dla 

uczestników. 

 

13. XVII/201/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani R. 

S. 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. petycji Pani R. S. w sprawie zmiany 

przepisów prawa miejscowego. Petycja 

odrzucona.    

14. XVII/202/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie skargi Pana Z. P. Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. skargi Pana P. w sprawie działań 

dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Skarga bezzasadna. 

15. XVII/203/2020 23 stycznia 

2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G. 

G. 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. skargi Pana G. w sprawie działań 

dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Skarga bezzasadna. 

16. XVIII/204/2020 26 lutego 2020 

r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/192/2012 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 

czerwca 2012 roku w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich nabywania i wykupu, 

zmienionej uchwałą nr XXI/212/2012 z 

dnia 22 sierpnia 2012 roku 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 
Uchwała dot. zmiany terminu wykupu obligacji 
wyemitowanych w 2012r. na mocy uchwały Nr 
XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
20 czerwca 2012r., zmienionej uchwałą Nr 
XXI/212/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku. 
 

17. XVIII/205/2020 26 lutego 2020 

r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIX/321/2013 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 

czerwca 2013 roku w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 
Uchwałą dot. zmiany terminu wykupu obligacji 
wyemitowanych w 2013r. na mocy uchwały nr 
XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
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zasad ich nabywania i wykupu, z 

późniejszymi zmianami 

12 czerwca 2013r., zmienionej uchwałą nr 
XXX/336/2013 z dnia 3 lipca 2013r. 
 

18. XVIII/206/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

19. XVIII/207/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

20. XVIII/208/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2020-2042 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

21. XVIII/209/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację 

zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 

nr 1048T ulica Różana w miejscowości 

Sandomierz, od km 0+000 do km 

0+492”. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. odstąpienie od zadania podanego 

w tytule przez Powiat Sandomierski. 

22. XVIII/210/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej 

Klasztorowi OO. Dominikanów 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. przyznania dotacji Klasztorowi w 

celu odnowienia instalacji, mocowania dzwonów 

oraz samych dzwonów znajdujących się w wieży 

kościoła Św. Jakuba. Dzięki dotacji zabytkowe, 

unikatowe w skali naszego kraju dzwony mogły 

od nowa zacząć funkcjonować. W sposób 

szczególny warto podkreślić, że pośród trzech 

dzwonów znajduje się najstarszy dzwon w Polsce 

– dzwon Piotr z 1314 roku. 

23. XVIII/211/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, 

w roku szkolnym 2019/2020 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana.   

Uchwała dot. zwrotu kosztów dowozu 

niepełnosprawnych uczniów przez rodziców do 

szkoły. 

24. XVIII/212/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/180/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 

roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt 

i wyżywienie dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę 

Sandomierz 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dot. ustalenia opłat za pobyt i 

wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz. 

25. XVIII/213/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkowania 

wieczystego 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Sandomierzu obręb 

Prawobrzeżny przy ul. Baczyńskiego 2B – działki 

Nr 1572/105. 

26. XVIII/214/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż spółdzielczych 

własnościowych praw do lokali 

mieszkalnych i spółdzielczego 

własnościowego prawa do garażu 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dot. 

sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw 

do lokali mieszkalnych położonych przy ul. 

Maciejowskiego 11/8 i Maciejowskiego 8/15 oraz 

spółdzielczego własnościowego prawa do garażu 

położonego przy ul. P.O.W. 29 Segment A. 

27. XVIII/215/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej w drodze 

bezprzetargowej 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. sprzedaży nieruchomości 

położonej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 
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28E – działki Nr 425/43, zabudowanej budynkiem 

garażowym, na rzecz jej najemcy. 

28. XVIII/216/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie nabycia w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dot. 

nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. 

Sadowniczej, oznaczonej Nr 61/8, wydzielonej 

pod drogę dojazdową.  

29. XVIII/217/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego na czas 

oznaczony dłuższy niż                  3 lata 

w trybie bezprzetargowym 

Sandomierskie Centrum Kultury, Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. wyrażenia zgody na wynajem na 

czas oznaczony dłuższy niż            3 lata w trybie 

bezprzetargowym, lokalu użytkowego 

usytuowanego                  w podziemiach budynku 

Ratusza, na rzecz dotychczasowego najemcy – 

Lapidarium. 

30. XVIII/218/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego do 3 lat 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. wynajmu lokalu użytkowego 

usytuowanego w budynku przy ul. Koseły 3a – 

Stadion Miejski, na rzecz dotychczasowego 

najemcy - Klub Sportowy „Wisła” Sandomierz. 

31. XVIII/219/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 

o. o. w Sandomierzu prowadzenia 

punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

Wydział Nadzoru Komunalnego, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – Uchwala zrealizowana. 

Uchwała dot. podpisania umowy wykonawczej na 

prowadzenie PSZOK - u w celu złożenia wniosku 

przez PGKiM o dofinansowanie realizacji zadania 

ze środków zewnętrznych związanych z 

rozbudową PSZOK – u w Sandomierzu 

32. XVIII/220/2020 26 lutego 2020 

r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie określenia 

szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak 

również trybu ich pobierania, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

Uchwała dot. zmiany uchwały Nr XXVI/284/2013 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 

r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi nastąpiła z uwagi na 

podjęcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w 

Sandomierzu działania w celu pozyskania 

środków zewnętrznych w ramach projektów 

unijnych oraz programów Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej w celu realizacji usług 

opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia. 

Krajowa polityka społeczna, wyznacza nowe 

kierunki działań wobec rodzin i ich członków 

zamieszkujących na terenie Polski, a także 

zachodzące procesy demograficzne, które mają 

na celu zwiększenie dostępności do usług 

opiekuńczych. W szczególności objęte są nimi 

osoby samotnie gospodarujące oraz pozostające 

w rodzinie, których sytuacja życiowa, materialna i 

rodzinna jest bardzo trudna. Zmiana uchwały 

polegała na dodaniu §5a w brzmieniu: „Usługi 

opiekuńcze, w przypadku realizacji resortowych 

programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz projektów unijnych będą 
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przyznawane nieodpłatnie dla osób 

spełniających warunki i kryteria określone w tych 

programach lub projektach” 

33. XVIII/221/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała w 
trakcie realizacji.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały było 
uzasadnione zapisami ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 218), które stanowią, że do 
zadań gminy należy w szczególności tworzenie 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w tym tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych. W oparciu o art. 9a ust.15 
ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały 
tryb i sposób powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Z 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały utraciła 
moc Uchwała Nr LIV/466/2010 Rady Miasta 
Sandomierz z dnia 3 listopada 2010r. Biorąc pod 

uwagę doświadczenie zdobyte w trakcie 

dotychczasowej działalności zespołu zasadnym 

było przyjęcie nowej uchwały. Rozwiązania 

zawarte w niniejszej uchwale pozwolą usprawnić 

pracę zespołu, zwiększyć skuteczność 

odejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz dostosować 

funkcjonowanie zespołu do aktualnych 

wytycznych w tej materii. 

34. XVIII/222/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie ustalenia w zakresie zadań 

własnych, szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za udzielenie 

wsparcia w postaci tymczasowego 

schronienia w schroniskach dla osób 

bezdomnych i schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

– Uchwała w trakcie realizacji. 

 Podjęcie przedmiotowej uchwały było 

podyktowane zapisami ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt.        3 ww. ustawy do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy m. 

in.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku 

oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. W związku z wejściem w życie art. 

97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, który 

stanowi, że jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 

opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie osoby skierowanej do 

schroniska dla osób bezdomnych a w przypadku 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego 

dochodu. Na podstawie art. 97 ust. 5 ww. ustawy 

Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w 

drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 51 ust. 

4 i ust. 5 wyżej wymienionej ustawy schronisko 

dla bezdomnych oraz schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zalicza się 

do ośrodków wsparcia. 

35. XVIII/223/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Uchwały Nr V/58/2019 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 

2019 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Przeciwdziałania 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Uchwała zrealizowana. 

W uchwale ujęto wszystkie przedsięwzięcia, 

które zrealizowano w celu przeciwdziałania 
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Narkomanii w Sandomierzu na 2019 

rok 

narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym 

w drodze uchwały programem. 

36. XVIII/224/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 

Sandomierzu na 2020 rok 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Uchwała zrealizowana. 

Działania określone w programie ze względu na 

covid-19 i panujące obostrzenia, zostały 

przełożone lub zrealizowane w mniejszym 

zakresie. 

 

 

37. XVIII/225/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sandomierzu, ul. 

Katedralna 5 za rok 2019 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Sandomierzu – Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. przyjęcia sprawozdania z 

działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sandomierzu za rok 2019. 

38. XVIII/226/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej z 

inwestycjami towarzyszącymi dla 

zamówienia „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami w parterze, z garażem 

podzielonym wraz z uzgodnieniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną na działce nr ewid. Geod. 

787/8 przy ulicy Okrzei w Sandomierzu 

Wydział Urbanistyki i Architektury – Uchwała 

w trakcie realizacji. Uchwała dot. budowy 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami         w parterze, na działce 787/8 przy 

ul. Okrzei. 

39. XVIII/227/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z 

pracy komisji Rady miasta 

Sandomierza za 2019 rok 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. przyjęcia sprawozdań z prac komisji 

stałych rady gminy za 2019 rok. 

40. XVIII/228/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Miast 

Sandomierza 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. przyjęcia planów prac komisji 

stałych rady gminy na 2020 rok. 

41. XVIII/229/2020 26 lutego 2020 

r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Miasta Sandomierza 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. przyjęcia planu pracy Rady Miasta 

Sandomierza na 2020 rok. 

42. XIX/230/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 

R.P. – K. 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. skargi Pani R. P. K. na 

bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Skarga bezzasadna. 

43. XIX/231/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

44. XIX/232/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

45. XIX/233/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020 – 2042 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmiany WPF Gminy Sandomierz. 

 

46. XIX/234/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie uzupełnienia składu Rady 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. uzupełnienia składu Rady Muzeum 

Okręgowego                                   o przedstawiciela 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

47. XIX/235/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje             w 

2020 roku zadania: „Utrzymanie 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. wsparcia finansowego Powiatu 

Sandomierskiego poprzez realizację zadania 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

76 
 

bieżącej działalności Biura Wystaw 

Artystycznych w Sandomierzu” oraz na 

wykonanie przez Biuro Wystaw 

Artystycznych projektu związanego z 

promocją twórczości artystów Ziemi 

Sandomierskiej „Porównanie”. 

utrzymania bieżącej działalności Biura Wystaw 

Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie 

projektu związanego                         z promocją 

twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 

„Porównanie”. Zadanie polegające na wsparciu 

tej ważnej dla Sandomierza jednostki kulturalnej 

zostało zrealizowane, dzięki czemu BWA mogło 

kontynuować misję promowania wśród 

mieszkańców miasta oraz turystów twórczości 

plastycznej, rysunkowej, graficznej, rzeźbiarskiej 

lokalnych, uzdolnionych artystów.   

48. XIX/236/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie nadania nazw ulicom i 

placom w mieście Sandomierzu 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana.  

Nadanie nazw: „ul. Zawiszy Czarnego”, „Wąwóz 

Św. Jacka Odrowąża”, „Skwer Marcina z 

Urzędowa”, „Aleja Bł. Sadoka i Męczenników 

Sandomierskich”.  

49. XIX/237/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie nadania nazwy mostowi w 

mieście Sandomierzu 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana.  

Nadanie nazwy mostowi na rzece Wiśle w 

Sandomierzu – „Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko”.  

50. XIX/238/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/60/2019 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia przez Gminę Sandomierz od 

powiatu Sandomierskiego zadania 

własnego powiatu w zakresie letniego 

utrzymania dróg powiatowych 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. przejęcia obowiązku letniego 

utrzymania dróg powiatowych. 

51. XIX/239/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina 

Sandomierz oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

W uchwale określone zostały przystanki 

komunikacyjne oraz ustalono zasady korzystania 

z nich przez przewoźników. 

52. XIX/240/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sandomierz na rok 2020 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

Na mocy uchwały przyjęty został program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

53. XIX/241/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego 

Wydział Nadzoru Komunalnego, Wydział 

Rozwoju, Promocji                         i Inwestycji 

– Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała wprowadziła stawki opłat za zajęcie 

pasa drogowego. 

54. XIX/242/2020 18 marca 2020 

r. 

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 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. zmian w składach osobowych 

komisji stałych rady gminy. 

55 XIX/243/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego „Przystanek Błonie” za 

okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Placówka Wsparcia Dziennego – „Przystanek 

Błonie” – Uchwała zrealizowana. 

 Uchwała dot. przyjęcie sprawozdania z 

działalności placówki za 2019 rok. 

56. XIX/244/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Świetlicy Środowiskowej 

za okres od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

Świetlica Środowiskowa – Uchwała 

zrealizowana. 

 Uchwała dot. przyjęcie sprawozdania z 

działalności placówki za 2019 rok. 

57. XIX/245/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny za 2019 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała 

zrealizowana. 

W świetle Uchwały Nr IV/37/2019 Rady Miasta 

Sandomierz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019-2020 w Gminie Sandomierz 

podmioty zaangażowane w realizację programu 

składały w terminie do 31 stycznia do Dyrektora 
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Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdania z 

realizacji programu. Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu w terminie do 31 

marca każdego roku przedkłada Radzie Miasta 

sprawozdanie z realizacji programu, 

sporządzone na podstawie informacji 

uzyskanych od podmiotów uczestniczących w 

realizacji zadań. Zadaniem własnym gminy, 

określonym w art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest opracowanie i realizacja 

gminnego programu wspierania rodziny. Celem 

głównym programu jest wzmocnienie funkcji 

opiekuńczo –wychowawczej rodzin z terenu 

gminy Sandomierz poprzez tworzenie warunków 

umożliwiających poprawę sytuacji społecznej 

rodzin przejawiających bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych oraz ich 

wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu. 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

centralizuje i koordynuje system wsparcia, na 

który składają się działania wielu służb i instytucji 

pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny. 

58. XIX/246/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

za 2019 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała 

zrealizowana. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr 

XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 

lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami i 

planowany do realizacji w latach 2016-2020. 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2020 

zakładał działania profilaktyczne, ochronne 

jednostek i instytucji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem 

Programu było dobro i bezpieczeństwo rodziny, 

w szczególności ochrona osób 

niesamodzielnych, w tym dzieci przed przemocą 

w rodzinie. Osiągnięcie celu możliwe było dzięki 

interdyscyplinarnym działaniom służb 

i podmiotów realizujących zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar 

przemocy w rodzinie zaplanowane do realizacji 

na lata 2016 – 2020 w ramach Programu. 

Monitorowanie realizacji programu ww. programu 

było zadaniem realizowanym przez Zespół 

Interdyscyplinarny. Sprawozdania z realizacji 

programu podmioty zaangażowane składały do 

dnia 31 stycznia do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny 

przedkładał do Rady Miasta Sandomierza w 

terminie do 31 marca każdego roku 

sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni 

rok kalendarzowy w oparciu o sprawozdawczość 

podmiotów i partnerów zaangażowanych w jego 

realizację. 
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59. XIX/247/2020 18 marca 2020 

r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu za 2019 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała 

zrealizowana. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały było 

podyktowane zapisami ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 

świetle art. 110 ust. 9 ww. ustawy kierownik 

ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy 

coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej. 

60. XX/248/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

w sprawie zwolnienia od ponoszenia 

opłat za pobyt dzieci w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę 

Sandomierz 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. zwolnienia od ponoszenia opłat za 

pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

61. XX/249/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

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 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu. 

62. XX/250/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VIII/107/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie utworzenia Żłobka przy 

Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w 

Sandomierzu i nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwala dot. Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu. 

63. XX/251/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku przy ul. Przemysłowej w 

Sandomierzu 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. zmiany wynagrodzenia za 

wykonywanie czynności inkasa na targowisku 

przy ul. Przemysłowej.  

64. XX/252/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

w sprawie określenia inkasenta opłaty 

targowej na targowisku miejskim „Mój 

Rynek”                          w Sandomierzu 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała określiła inkasenta opłat targowych. 

65. XX/253/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej, którą stosuje się przy udzielaniu 
ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu 
płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz 
rozłożenia na raty podatku lub zaległości 
podatkowej. 

66. XX/254/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

67. XX/255/2020 29 kwietnia 

2020 r.  

w sprawie przedłożenia oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2019 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała 

zrealizowana. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia ocenę co roku do dnia 

30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie 

powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjami 

jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny. W świetle art. 16 a ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, 

powiat i samorząd województwa przygotowują 

ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. Zasoby, obejmują w 

szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 
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pomocy społecznej bez względu na podmiot 

je finansujący                              i realizujący. 

Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z 

pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz 

ich rozkład ilościowy. W świetle powyższego 

przedłożenie Radzie Miasta w Sandomierzu 

oceny zasobów pomocy społecznej za 2019r. 

było umotywowane powyższym. 

68. XXI/256/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Sandomierza 

Wydział Urbanistyki i Architektury – Uchwała 

w trakcie realizacji. 

Uchwała dotyczy zmiany SUiKZP na terenie 

Sandomierza. 

69. XXI/257/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

70. XXI/258/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie 

przekształcenia jednostki budżetowej 

Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu 

Ekonomiczno - Administracyjnego 

Szkół w Sandomierzu" w jednostkę 

budżetową Gminy Miejskiej 

Sandomierz "Samorządowe Centrum 

Oświaty w Sandomierzu" 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. przekazania kompetencji z zakresu 

przyznawania pomocy materialnej uczniom o 

charakterze socjalnym do Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

71. XXI/259/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie pomników przyrody 

położonych na terenie Miasta 

Sandomierza 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała określiła pomniki przyrody na terenie 

Sandomierza. 

72. XXI/260/2020 27 maja 2020 r.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy 

materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym 

na terenie gminy Sandomierz Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu wymagało 

konieczności zmiany statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu w zakresie katalogu 

realizowanych przez Ośrodek zadań oraz 

przepisów prawa. Udzielanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym jest 

zadaniem własnym gminy. Pomoc materialna jest 

udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w 

dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania 

barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia. Zgodnie z art. 90 m 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty:„1. Świadczenie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 2. Rada gminy może 

upoważnić kierownika ośrodka pomocy 

społecznej do prowadzenia postępowania w 

sprawach, o których mowa w ust. 1.” 

73. XXI/261/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Sandomierza 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała w 

trakcie realizacji.  

Przekazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu zadań z zakresu udzielania 

pomocy materialnej uczniom i słuchaczom 

zamieszkałych na terenie Sandomierza oraz 

upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych z założenia ma ułatwić 

mieszkańcom Miasta Sandomierza załatwianie 
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spraw w powyższym zakresie. Zgodnie bowiem z 

art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty:                            „1. Świadczenie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). 2. 

Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka 

pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach, o których mowa w 

ust. 1.” Postępowanie administracyjne w zakresie 

przyznawania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym wymaga oceny statusu materialnego 

osoby ubiegającej się o pomoc materialną o 

charakterze socjalnym. Zaświadczenie o 

korzystaniu z pomocy udzielanej przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej stanowił dotychczas jeden z 

podstawowych dokumentów niezbędnych do 

przyznania pomocy o charakterze socjalnym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

dysponuje wiedzą na temat sytuacji życiowej 

mieszkańców, w tym również uczniów i ich 

rodzin, a wiedza ta jest oparta na informacjach 

zbieranych w trakcie codziennej pracy. 

Dokumentacja, którą dysponuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, jest zatem 

niezbędna przy rozpatrywaniu wniosków 

o pomoc materialną.  

74. XXI/262/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Sandomierza 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług 

Wspólnych – Uchwała w trakcie realizacji. 

Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy 

materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym 

na terenie gminy Sandomierz Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu wymagało ustalenia 

nowego regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym jest zadaniem własnym 

gminy. Pomoc materialna jest udzielana uczniom 

w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier 

dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia. 

75. XXI/263/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkownika 

wieczystego 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Sandomierzu obręb 

Prawobrzeżny przy ul. Baczyńskiego - działki Nr 

1572/47. 

76. XXI/264/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Uchwała dot. sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. 

Kazimierza Wielkiego – działki Nr 685/1 na rzecz 

właściciela przyległej nieruchomości 

zabudowanej.  

77. XXI/265/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Uchwały Nr LXVI/864/2018 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 

października 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Rocznego programu 

współpracy miasta Sandomierza                                

z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

Wydział Spaw Społecznych i Zdrowia – 

Uchwała zrealizowana. 

Zadania publiczne zrealizowano na zasadach 

określonych w ramowym programie współpracy z 

organizacjami pożytku publicznego. Uchwała 

zrealizowana w całości przy czynnym udziale 

wszystkich organizacji pożytku publicznego 

działających na terenie Sandomierza.   
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działalność pożytku publicznego na 

2019 rok. 

78. XXI/266/2020 27 maja 2020 r.  w sprawie zwolnienia od ponoszenia 

opłat za pobyt dzieci w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę 

Sandomierz 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dot. opłat za pobyt dzieci w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

79. XXII/267/2020 24 czerwca 

2020 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza.   

80. XXII/268/2020 24 czerwca 

2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Sandomierz 

za 2019 rok 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

81. XXII/269/2020 24 czerwca 

2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza                  z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 

2019 rok. 

82. XXII/270/2020 24 czerwca 

2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

83. XXII/271/2020 24 czerwca 

2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Sandomierz 

w roku szkolnym 2020/2021 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dot. zwrotu kosztów dowozu 

niepełnosprawnych uczniów przez rodziców do 

szkoły 

84. XXIII/272/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2020 rok 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

85. XXIII/273/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-
2042. 
 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmiany WPF Gminy Sandomierz. 

86. XXIII/274/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania                    i wykupu. 
 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała określa ogólne warunki emisji tj. 
wielkość emisji, podział na 3 serie, terminy 
wykupu poszczególnych serii oraz cele misji. 
Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 
2032 - 2038. 
 

87. XXIII/275/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny 

(Mokoszyn). 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Uchwała dot. nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Mokoszyńskiej – działki Nr 155/43 pod 

plac zabaw dla dzieci. 

88. XXIII/276/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny (ul. 

Gen. Żółkiewskiego „Lina”). 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. nabycia nieruchomości oznaczonej 

działkami Nr 95/4 i 95/5 stanowiących cześć pasa 

drogowego ul. Żółkiewskiego „Lina”. 

89. XXIII/277/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu 

korzystania z obiektu Miejskiego 

Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 

3a w Sandomierzu. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział 

Rozwoju, Promocji                       i Inwestycji – 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. ustanowienia w drodze prawa 

miejscowego regulaminu korzystania z obiektu 

Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 

3a w Sandomierzu. Po podjęciu uchwały 

regulamin został opublikowany na stronie 
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Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 

materialnie przy wejściach na teren stadionu.   

90. XXIII/278/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 
 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała wprowadziła nowe przepisy dotyczące 

stref płatnego parkowania. 

91. XXIII/279/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/193/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 

stycznia 2020 roku w sprawie 

określenia wysokości jednorazowych 

dziennych stawek opłaty targowej. 

Wydział Nadzoru Komunalnego, Wydział 

Rozwoju, Promocji i Inwestycji – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dotyczyła określenia nowej wysokości 

stawek opłaty targowej                  w obszarze 

wydarzeń wystawienniczo-targowych 

organizowanych na terenie miasta z podziałem 

na organizatora wewnętrznego i zewnętrznego. 

92. XXIII/280/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie petycji Pani R.S.⃰ w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej „tarczy 
antykryzysowej”). 
 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. petycji Pani R. S. w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie 

lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Rada Miasta 

stwierdziła m.in. brak właściwości rady do 

rozpatrzenia petycji.   

93. XXIII/281/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez 
rozpoznania anonimowej skargi na 
działania Burmistrza Miasta 
Sandomierza. 
 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. anonimowej skargi na działania 

Burmistrza Miasta Sandomierza. Skarga został 

pozostawiona bez rozpoznania.   

94. XXIII/282/2020 26 sierpnia 

2020 r. 

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. 
 

Wydział Organizacyjny - Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. zmian w składach osobowych 

komisji stałych rady gminy. 

95. XXIV/283/2020 23 września 

2020 r. 

uchylająca uchwałę Nr XVIII/209/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

lutego 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację 

zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 

nr 1048T ulica Różana w miejscowości 

Sandomierz, od km 0+000 do km 

0+492”. 

 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwałą dot. odstąpienia od realizacji zadania 

przez Powiat Sandomierski. 

96. XXIV/284/2020 23 września 

2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

97. XXIV/285/2020 23 września 

2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 

XXIII/274/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian zapisów zawartych w 

Uchwale Nr XXIII/274/2020 z dnia 26 sierpnia 

2020 roku.    

98. XXIV/286/2020 23 września 

2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020 – 2042. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmiany WPF Gminy Sandomierz. 

99. XXIV/287/2020 23 września 

2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej 

Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w 

Sandomierzu. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana. 

Na mocy uchwały przyznano dotację podmiotowi 

na realizacje prac konserwatorskich. 

100. XXIV/288/2020 23 września 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia cen za przewóz osób, bagażu 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 
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i zwierząt środkami komunikacji 

miejskiej. 

Na mocy uchwały wprowadzono zmianę cen za 

przejazd komunikacją miejską. 

101. XXIV/289/2020 23 września 

2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

gminnych poprzez wyłączenie z 

użytkowania. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana. 

Na mocy uchwały ul. Opatowska, Szpitalna i 

Rynek przestały być drogami gminnymi, a stały 

się drogami wewnętrznymi. 

102. XXV/290/2020 15 października 

2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała reguluje zasady odbierania odpadów 

komunalnych. 

103. XXV/291/2020 15 października 

2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

uchylona 

Na mocy uchwały określono metody ustalania 

opłat za odpady komunalne. 

104. XXV/292/2020 15 października 

2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

uchylona 

Uchwała określiła stawki opłat za odpady 

komunalne. 

105. XXV/293/2020 15 października 

2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała wprowadziła do stosowania przepisy 

dotyczące utrzymania czystości i porządku. 

106. XXV/294/2020 15 października 

2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania                      i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dotyczy świadczenia usług w zakresie 

odbierania i gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

107. XXVI/295/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego i objęcia udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej                           w Sandomierzu 

Sp. z o.o. - Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dotyczy przekazania środków 

finansowych w ramach wykonania zadania 

zgodnie z zapisami „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych…” pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul Polnej w Sandomierzu” w 

wysokości 500 tys. zł. 

108. XXVI/296/2020 28 października 

2020 r. 

uchylająca uchwałę Nr XXIII/274/2020 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 

26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu, z późniejszymi zmianami 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. uchylenia Uchwały Nr 

XXIII/274/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

109. XXVI/297/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała określa ogólne warunki emisji, tj. 
wielkość emisji, podział na serie, terminy wykupu 
poszczególnych serii oraz cele misji. Wykup 
poszczególnych serii nastąpi w latach 2032 - 
2035. 
 

110. XXVI/298/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

111. XXVI/299/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020-2042 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmiany WPF Gminy Sandomierz. 

112. XXVI/300/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  
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Sandomierskiemu na realizację 

zadania pn. "Modernizacja dachu na 

sali gimnastycznej przy II Liceum 

Ogólnokształcącym w Sandomierzu" 

Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi na remont dachu sali gimnastycznej 

przy II LO i SP Nr 2.  

113. XXVI/301/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej                   i 

Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. 

o. na lata 2021-2024 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Wydział Techniczno – 

Inwestycyjny – Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała dot. zatwierdzenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM 

w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2021-2024” 

114. XXVI/302/2020 28 października 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefach 

płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dot. zmian w przepisach dotyczących 

stref płatnego parkowania. 

115. XXVI/303/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego 

Wydział Nadzoru Komunalnego, Wydział 

Techniczno – Inwestycyjny – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała wprowadzała stawki opłat za zajęcie 

pasa drogowego. 

116. XXVI/304/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie przyjęcia Rocznego 

programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok 

Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji – 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała dot. przyjęcia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

117. XXVI/305/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 

2019/2020” 

Centrum Usług Wspólnych – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. realizacji zadań oświatowych gminy 

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

118. XXVI/306/2020 28 października 

2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi Pani R. P. – K. na 

działania Burmistrza Miasta 

Sandomierza 

Inspektor Ochrony Danych – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. skargi Pani R. P. – K. na 

niegospodarność, zły zarząd mieniem 

komunalnym i bezczynność Burmistrza Miasta 

Sandomierza. Skarga została pozostawiona bez 

rozpoznania. 

119. XXVII/307/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020r. 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

120. XXVII/308/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020 – 2043 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian WPF Gminy Sandomierz. 

 

121. XXVII/309/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 

Uchwała pozostawiła na dotychczasowym 

poziomie wysokość podatków i opłat lokalnych. 

Zmianie uległa jedynie podstawa prawna, która 

została dostosowana do przepisów prawa 

wyższego rzędu. 

 

122. XXVII/310/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia 

wynagrodzenia za inkaso 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dot. wyznaczenia inkasenta opłaty 

skarbowej. 

123. XXVII/311/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

W uchwale ustalony został nowy wzór deklaracji 

„śmieciowej”. 
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124. XXVII/312/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

W uchwale określono częstotliwość i tryb opłat za 

śmieci. 

 

125. XXVII/313/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz opłat 

ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do uiszczenia opłat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Uchwała dotyczyła stawek opłat „śmieciowych”. 

126. XXVII/314/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIX/659/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 

r. w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej                    

w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań 

własnych Gminy Sandomierz w 

zakresie: zimowego utrzymania dróg i 

chodników, utrzymania czystości i 

porządku, utrzymania gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz utrzymania zieleni 

miejskiej i zadrzewień 

Wydział Nadzoru Komunalnego, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

– Uchwała w trakcie realizacji.  

Na mocy uchwały powierzono Spółce realizacje 

określonych zadań. W tym m.in. wywóz 

nieczystości z obiektów MOSiR. 

 

127. XXVII/315/2020 2 grudnia 2020 

r. 

w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie Miasta 

Sandomierza 

Wydział Urbanistyki i Architektury – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie Sandomierza. 

128. XXVIII/316/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. realizacji umów, których termin 

zakończenia ustalono na koniec grudnia 2020 

roku a termin płatności zrealizowanych zadań 

przypada na 2021 rok. 

129. XXVIII/317/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020r. 

 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

130. XXVIII/318/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020 – 2043 

Wydział Finansowy – Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dot. zmian WPF Gminy Sandomierz. 

 

131. XXVIII/319/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Sandomierz 

Wydział Nadzoru Komunalnego – Uchwała 

zrealizowana.  

Uchwała dot. wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Sandomierza. 

132. XXVIII/320/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości (POW) 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała dot. sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej przy P. O. W. – działki Nr 

76/7 w drodze przetargu. 

133. XXVIII/321/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sandomierz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uchwała dot. nowego regulaminu wynajmowania 

lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy. 

134. XXVIII/322/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021-2025 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Uchwała w 

trakcie realizacji. 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2021 – 2025 zakłada 

działania profilaktyczne, ochronne i doskonalące 

dotychczasowe działania jednostek i instytucji w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Nadrzędnym celem Programu jest dobro i 

bezpieczeństwo rodziny, w szczególności 

ochrona osób niesamodzielnych, w tym dzieci 

przed przemocą w rodzinie. Aby ten cel osiągnąć 

konieczne są interdyscyplinarne działania służb i 

podmiotów realizujących zadania związane                                           

z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar 

przemocy w rodzinie. Zapewnić to mają działania 

zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2025 w 

ramach niniejszego Programu. W 

programowaniu tych działań uczestniczyli 

przedstawiciele instytucji organizacji 

państwowych, samorządowych                        i 

pozarządowych, w których kompetencjach jest 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona 

ofiar przemocy w rodzinie. Program został 

skonsultowany z Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia 

zjawiska przemocy i wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa sandomierskich rodzin. 

135. XXVIII/323/2020 29 grudnia 

2020 r. 

w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela Rady Miasta 

Sandomierza do składu Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty w 

otwartych konkursach ofert na 

dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych Gminy Sandomierz w 2021 

r. przez organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy                 o działalności pożytku 

publicznego                                 i o 

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 

1057) 

Wydział Organizacyjny – Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała dot. wyboru przedstawiciela rady gminy 

do Komisji Konkursowej opiniującej oferty z tzw. 

pożytku publicznego.   

 

3. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza działa na podstawie i w granicach prawa 
określonych w drodze Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 
października 2018 roku  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz 
nadania jej statutu. Statutowa liczba członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza liczy 
20 osób przy czym zgodnie z § 26 ust. 6 statutu rada może zwiększyć swoją liczbę w trakcie 
trwania kadencji o 3 mandaty.  
W 2020 roku ze względu na stan epidemii związany z trwającą pandemią COVID – 19 oraz ze 
względu na czasowe zamknięcie szkół Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza zebrała się 
jedynie na 3 sesjach plenarnych: w dniu 20 stycznia, 30 czerwca oraz 5 października. Łącznie 
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podjęła 7 uchwał w tym: dokonała wyboru Rzecznika Praw Ucznia, zatwierdziła logo 
młodzieżowej rady oraz dokonała wyboru nowego prezydium rady. Zgodnie z § 25 ust. 3 
statutu młodzieżowej rady wszystkie te uchwały zostały przekazane do Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza.  
 

W dniu 30 czerwca ze względu na fakt zakończenia nauki w szkołach średnich                   
7 członków rady złożyło rezygnację w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. 
Uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza odbyło się 5 października               
w sandomierskim Ratuszu, na którym Pan Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza 
odebrał od młodych radnych ślubowanie. Nowym przewodniczącym rady został Konrad Ląd    
a wiceprzewodniczącymi: Bartłomiej Stylski oraz Jan Włostowski. Ponadto na posiedzeniu       
w dniu 20 stycznia nowym członkiem rady została Aleksandra Nawodzińska.  
 

Pragnę nadmienić, że zgodnie z § 26 ust. 2 ww. statutu, wybory do Młodzieżowej Rady 
II kadencji powinny odbyć się do 30 listopada 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną 
związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19 w Polsce oraz zawieszeniem 
nauczania w trybie stacjonarnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Burmistrz 
Miasta Sandomierza Zarządzeniem Nr 223/2020/Or z dnia 20 listopada 2020 roku zawiesił 
procedurę wyborczą do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, które odbędą się w ciągu 30 
dni od dnia powrotu do nauki  w szkole we wszystkich klasach w trybie stacjonarnym.  
 

Na zakończenie warto zaznaczyć, że działalność Młodzieżowej Rady Miasta 
Sandomierza określona jest w § 4 statutu, w którym czytamy, że celem działania jest: 

a) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży miasta; 
b) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży; 
c) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym; 
d) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,  obywatelskich i patriotycznych; 
e) promocja kultury, szczególnie  tworzonej  przez  młodzież i do niej adresowanej; 
f) współpraca i integracja twórczych  środowisk  młodzieżowych; 
g) wspieranie działalności  wolontariatu i charytatywnej młodzieży; 
h) obrona praw i godności ucznia; 
i) aktywizowanie samorządów uczniowskich. 

 

VII. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego  wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
określone w prawie o aktach stanu cywilnego i ustawach o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwencjach 
międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach 
państwowych i przepisach o statystyce. 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności: 
1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,  
2. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych 
3. Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń:  

- o uznaniu ojcostwa 
- o nadaniu i zmianie imienia dziecka, 
- małżonków, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich 
wspólne dziecko, 

 -   o wpisaniu imienia ojca 
4. Przygotowanie dokumentów przedślubnych:  

- przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa    
i wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego 

- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
związku małżeńskiego (art. 41 k.r.io.) 

- prowadzenie rejestrów małżeństw cywilnych i konkordatowych, 
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5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
6. Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego 

przed zawarciem związku małżeńskiego 
7. Wydawanie zaświadczeń, że obywatel Polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec  

nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć 
małżeństwo za granicą 

8. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym 
9. Uznawanie skuteczności orzeczeń sądów zagranicznych (art. 1145-1146 k.p.c.) 
10. Dokonywanie zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych 

wyroków sądów, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych 
11. Wykonywanie obowiązków statystycznych 
12. Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego 
13. Uzupełnianie, odtwarzanie i ustalanie treści aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 
14. Wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,           

o którym mowa w art. 4 k.r.io 
15. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk 
16. Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego  
17. Migracja aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów 

państwowych – Baza Usług Stanu Cywilnego 
18. Realizacja zleceń w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL 
19. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych oraz 
wielojęzycznych 
20. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych 

dotyczących wskazanej osoby 
21. Występowanie o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia oraz 

zameldowanie dziecka 
22. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL dla noworodków po sporządzeniu 

nowego aktu urodzenia. 
23. Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu 

zmiany w aktach stanu cywilnego 
24. Usuwanie rozbieżności w Rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego 
 
 
W 2020 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu sporządzono 167 aktów 
małżeństwa w tym : 

76  - to małżeństwa zawarte przed kierownikiem USC 

74 – małżeństwa wyznaniowe 

17 - małżeństwa zawarte  za granicą i wpisane do polskiego rejestru stanu cywilnego 
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Sporządzone akty małżeństwa w latach 2018 - 2020 

Rok 
 

 2018 2019 2020 

Ogółem  233 210 167 

 
      W 
tym: 

Małżeństwa zawarte przed kierownikiem 
USC 

92 85 76 

Małżeństwa wyznaniowe 125 110 74 

Małżeństwa zawarte  za granicą i wpisane 
do polskiego rejestru stanu cywilnego 

16 15 17 

 

 

 

 

 

 

46 %

44%

10%

2020 rok

małżeństwa zawarte przed kierownikiem USC

małżeństwa wyznaniowe

małżeństwa zawarte za granicą i wpisane do polskiego
rejestru stanu cywilnego

233
210

167

sporządzone akty małżeństwa

2018 2019 2020



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

90 
 

Sporządzone akty  urodzenia w latach 2018 - 2020 

Rok  
 

2018 2019 2020 

ogółem  578 534 560 

 
        W tym: 

Akty dzieci urodzonych w Sandomierzu 528 486 519 

Zagraniczne akty urodzenia wpisane do 
polskiego Rejestru Stanu Cywilnego 

20 48 41 

 

 

 

Sporządzone akty zgonu w latach 2018 - 2020 

Rok  2018 2019 2020 

ogółem  817 738 827 

   W 
tym 
 
 

Zarejestrowane na terenie miasta 810 730 819 

Zagraniczne akty zgonu wpisane do 
polskiego Rejestru Stanu Cywilnego 

7 8 8 

 

 

 

578

534

560

URODZENIA

Urodzenia 

2018 2019 2020

817
738

827

zgony

2018 2019 2020
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W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu  

➢ Przeniesiono 3682 akty stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów 
państwowych – Bazy Usług Stanu Cywilnego 

➢ Wydano z rejestru stanu cywilnego  5526 odpisów zupełnych i skróconych oraz 
wielojęzycznych 

➢ Zamieszczono przy aktach stanu cywilnego w formie przypisków 2323 Informacji            
o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacji 
wpływających na stan cywilny tej osoby 

➢ Przyjęto 126  oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka 
➢ Przyjęto 152 oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
➢ Wydano 69  zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

związku małżeńskiego  
➢ Przyjęto 7 oświadczeń  osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska, które dana 

osoba nosiła przed zawarciem małżeństwa 
➢ Wydano 1 zaświadczenie,  stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może 

zawrzeć małżeństwo. 
➢ Wydano 12 zaświadczeń o stanie cywilnym 
➢ Wpisano 60 wyroków rozwodowych do aktów małżeństw 
➢ Wpisano 167 wzmianek do aktów stanu cywilnego o uzupełnieniu, sprostowaniu lub 

unieważnieniu aktu stanu cywilnego. 
➢ Wydano1  zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
➢ Wydano 18 decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk. 

 

VIII.  Oświata i edukacja 

1) Słowo wstępu  
Gmina Sandomierz realizuje zadania oświatowe określone w:  

a) ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.);  

b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 

910 z późn. zm.); 

c) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 
z późn. zm); 

d) ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.); 

e) ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1327 z późn. zm.); 

f) rozporządzeniach resortowych, w szczególności rozporządzeniach Ministra 

Edukacji i Nauki. 

 

 W 2020 roku Gmina Sandomierz była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych: 

a) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8; 

b) Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9; 

c) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28; 

d) Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Króla 3; 

e) Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5; 

f) Szkoły Podstawowej Nr 1, im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, ul. Okrzei 6; 
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g) Szkoły Podstawowej Nr 2, im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu,  

ul. Mickiewicza 9; 

h) Szkoły Podstawowej Nr 3, im. Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30; 

i) Szkoły Podstawowej Nr 4, im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,  

ul. Mickiewicza 39; 

 

W 2020  roku  na  terenie  Miasta  Sandomierza  funkcjonowało  również 7 placówek 

o charakterze niepublicznym, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę: 

a) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”; 

b) Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń”; 

c) Niepubliczne Przedszkole „Dolina Smerfów” (zlikwidowane w sierpniu 2020 roku); 

d) Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”; 

e) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”; 
f) Przedszkolne Specjalne „Caritas”; 

g) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej. 

 

W 2020 roku Gmina Sandomierz dotowała Niepubliczny Żłobek „Dziecięcy Świat”  

w Mściowie oraz Niepubliczny Żłobek przy Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu. 

Dotacje przekazywane były zgodnie z Uchwałą nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza     

z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz Uchwałą Nr X/136/2019 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na 

terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystywania dotacji. 

2)  Finanse 
Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanych subwencji i dotacji oraz wysokość 

wydatków jakie Gmina Sandomierz poniosła na utrzymanie placówek oświatowych w 2019 

i 2020 roku. 

Tabela Nr 1 Koszty utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli oraz wysokość subwencji 

oświatowej w 2019 i 2020 rok. 

Lp.  2019 2020 

1. 
Wydatki szkoły 

(realizowane przez CUW) 
22 047 698,00 21 591 829,00 

2. w tym wynagrodzenia nauczycieli 15 625 915,79 15 680 209,71 

3. w tym wynagrodzenie obsługi 2 971 643,42 2 902 079 ,29 

4. Razem wynagrodzenia szkoły 18 597 559,21 18 582 289,00 

5. Subwencja + dotacje na szkoły 15 836 446,00 15 635 580,00 

6. Różnica (środki z budżetu gminy do szkół) 6 211 252,00 5 956 249,00 

7. 
Wydatki przedszkola 

(realizowane przez CUW) 
8 778 417,00 8 779 057,00 

8. w tym wynagrodzenia nauczycieli 4 396 465,13 4 645 059,82 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

93 
 

9. w tym wynagrodzenia obsługi 2 805 111,17 2 830 100,18 

10. Razem wynagrodzenia przedszkoli 7 201 576,30 7 475 160,00 

11. Dotacja na wychowanie przedszkolne 754 814,00 819 145,00 

12. 
Różnica (środki z budżetu gminy do 

przedszkoli) 
8 023 603,00 7 959 912,00 

13. 
Wydatki szkoły i przedszkola (realizowane 

przez CUW) 
30 826 115,00 30 370 886,00 

14. 
Różnica (środki z budżetu gminy do szkół 

i przedszkoli) 
14 234 855,00 13 916 1614,00 

15. Wydatki gminy na oświatę 37 313 328,00 33 871 133,00 

16. 
Wpływy do Gminy na oświatę (subwencja, 

dotację, dochody, środki unijne) 
20 293 983,00 17 519 347,00 

17. 
RÓŻNICA ( środki z budżetu gminy do 

oświaty) 
17 019 345,00 16 051 786,00 

 

Wydatki Gminy Sandomierz na oświatę, a wysokość subwencji i dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.855.629,00
19.549.725,00 20.293.983,00

17.519.347,00

30.075.825,00

35.993.437,00
37.313.328,00

33.571.133,00

2017 2018 2019 2020

Subwencja + dotacje Wydatki Gminy na oświatę
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Wydatki ponoszone przez Gminę na oświatę 

(wydatki ogółem – subwencje) 

 

 

Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą – dotacje dla placówek niepublicznych. 
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3)  Przedszkola Samorządowe 

 
1. Ogólne informacje dot. budynków 

Tabela Nr 1 - stan organizacyjny przedszkoli publicznych. 

L.p. Placówka/adres 

Powierzchnia 

użytkowa w m2  

i kubatura w m3 

Liczba sal 

dydaktycznych 

 

Statutowa 

liczba 

miejsc 

1. 
Przedszkole Nr 1,  

ul. Okrzei 6 

917,76 m2 

3774,10 m3 
5 113 

2. 
Oddział Przedszkola Nr 

1, ul. Parkowa 4 
145,20 m2 

798,40 m3 
2 40 

3. 
Przedszkole Nr 3, ul. 

Słowackiego 9 
793,7m2 

2381,1m3 
5 125 

4. 
Przedszkole Nr 5, ul. 

Portowa 28 
1472,39 m2 

7123,26m3 
5 120 

5. 
Przedszkole Nr 6, ul. Por 

T. Króla 3 
1496,56 m ² 

4489,68 m³ 
6 125 

6. 
Przedszkole Nr 7, ul. 

Armii Krajowej 5 
912,76 m2 

3774,13m3 
5 128 

RAZEM 27 651 

Powyższa tabela przedstawia najważniejsze dane dotyczące nieruchomości: adres, 

powierzchnię użytkową budynków, a także liczbę sal dydaktycznych. 

 
2. Liczba dzieci w przedszkolach 

Na podstawie Raportu Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 

2020 roku liczba dzieci w publicznych przedszkolach w podziale na wiek przedstawiała się 

następująco: 

Tabela Nr 2 – Liczba dzieci w przedszkolach z podziałem na wiek dziecka. 

Roczniki 
dziecka  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Razem Liczba miejsc 
statutowych  

w tym 
niepełnosprawni 

Niepełnosprawni 
w „0” 

Przedszkole  

Nr 1 0 22 25 33 33 0 0 113 113 0 0 

Oddział 

Przedszkola  

Nr 1 

0 9 7 12 10 0 0 38 40 0 0 

Przedszkole  

Nr 3 0 24 38 31 28 0 0 121 125 0 0 

Przedszkole   

Nr 5 0 30 32 28 30 0 0 120 120 0 0 
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Przedszkole  

Nr 6 0 21 24 31 32 1 0 109 125 
8 

 
4 

Przedszkole   

Nr 7 5 24 32 30 30 0 0 121 128 0 0 

Razem 

publiczne  
5 130 158 165 163 1 0 622 651 8 4 

Liczba dzieci w przedszkolach wg. raportu SIO – stan na 30.09.2020 rok 

 

Według danych na 30 września 2020 roku liczba dzieci w przedszkolach wynosiła  łącznie 
622. Dla porównania łączna liczba miejsc statutowych w sandomierskich przedszkolach 
wynosiła 651. Zatem w niektórych placówkach znajdowały się wolne miejsca.    

3. Liczba nauczycieli w przedszkolach 
W sandomierskich przedszkolach w roku sprawozdawczym uczyło 64 nauczycieli. 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (wyróżnia się 4 stopnie awansu 
zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany). Pod tym względem 
sytuacja w przedszkolach w ujęciu liczbowym przedstawiała się następująco: 

 
Tabela Nr 3 - nauczyciele przedszkola wg stopnia awansu zawodowego. 

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowana większość nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach posiadała najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, co stanowi 76,56% wszystkich nauczycieli. 

4. Dożywianie dzieci 

 W sandomierskich przedszkolach prowadzone jest całodzienne wyżywienie, którego 

koszt w 2020 roku wyniósł 6,00 zł za posiłek. Kwota, którą płacą rodzice obejmuje jedynie  

tzw. „wsad do kotła”, pozostałą część kosztów pokrywa gmina. 

Tabela Nr 4 - wyżywienie dzieci w przedszkolu. 

Nazwa placówki  

Liczba dzieci korzystających z posiłku  

Śniadanie 
II śniadanie, 

podwieczorek 
obiad Pełnopłatnych Refundowanych  

Przedszkole Nr 1 113 113 113 110 3 

Oddział Przedszkola nr 1 38 38 38 37 1 

Lp. Placówka 
Bez 

stopnia 
Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta Razem 

 

1. 

Przedszkole Nr 1 
wraz z Oddziałem 

Przedszkola 
Samorządowego 

Nr 1 

 

0 

 

11 

 

1 

 

2 

 

0 

 

14 

2. Przedszkole Nr 3 0 10 0 1 0 11 

3. Przedszkole Nr 5 0 7 2 1 0 10 

4. Przedszkole Nr 6 0 12 2 3 0 17 

5. Przedszkole Nr 7 0 9 1 2 0 12 

 RAZEM 0 49 6 9 0 64 
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Przedszkole Nr 3 121 121 121 117 4 

Przedszkole Nr 5 120 120 120 120 0 

Przedszkole Nr 6 109 109 109 106 3 

Przedszkole Nr 7 121 121 121 120 1 

RAZEM 622 622 622 610 12 

 

5. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

 
Na terenie Gminy Sandomierz w 2020 roku funkcjonowały dwa publiczne żłobki, które 

prowadzone są przez lokalny samorząd, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie gminnej jednostki budżetowej. 
Placówki znajdują się w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 przy ul. Portowej 28 (25 
miejsc opieki) oraz w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 3 
(27 miejsc opieki). 

Żłobek zapewnia warunki bytowe dzieciom zbliżone do warunków domowych, 
gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci. 

Gmina Sandomierz  w  2020 roku  otrzymała  na  funkcjonowanie  Żłobka przy 
Przedszkolu Samorządowym Nr 5 dofinansowanie w wysokości 16 200,00 złotych w ramach 
resortowego programu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch +” 2020.  

Ponadto Gmina Sandomierz zgodnie z Uchwałą LI/695/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przekazała dla: 

a) Oddziału Żłobkowego przy  Przedszkolu „Różowy Słoń” w  Sandomierzu  kwotę 27 
150,00 zł; 

b) Niepublicznego Żłobka „Dziecięcy Świat” w Mściowie kwotę 1 200,00 zł,  
z czego wykorzystano 750,00 zł.  

 
4) Szkoły podstawowe 
 
1. Ogólne informacje dot. budynków 
Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych.  

 
Tabela Nr 5 - dane dot. powierzchni i kubatury szkół podstawowych.  

 
 

 
Lp. 

 

Placówka/adres 

 
Powierzchnia użytkowa  

w m2 i kubatura w m3 

 
Liczba sal 

dydaktycznych 

1. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1, 

ul. Okrzei 6 

 

3516m2; 14051,5m3 22 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, 

ul. Mickiewicza 9 
2295 m2; 5590 m3 15 

 
3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3, 
Budynek A 
Budynek B, 

ul. Flisaków 30 

1830 m²/8419,10 m3 

2062,74 m2/10047,5 m3 

 
8 

9 
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4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4, 
Budynek A - ul. Mickiewicza 

39 
Budynek B - ul. Leona Cieśli 

2 

4130 m²/13683 m3 

5725m2 /30538m3 

22 

25 

 
2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

 
Tabela nr 6 przedstawia ilość dzieci w poszczególnych placówkach z podziałem na roczniki 
oraz liczbę klas w szkołach. 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na oddziały i szkoły – stan na dzień 
30 września 2020 roku 

Do sandomierskich szkół podstawowych uczęszczało 1555 dzieci w 80 oddziałach 
(wg stanu na 30 września 2020 roku). Ponadto Gmina Sandomierz w ramach dotacji 
podmiotowej przekazywała środki dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej  im.  Św. 
Królowej Jadwigi, w której naukę pobierało 47 uczniów w 5 oddziałach. 

 
3. Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych 

W czterech sandomierskich szkołach podstawowych pracowało 206 nauczycieli. 
Najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego posiadało 175 nauczycieli, mianowanego -  
16, kontraktowych –  12 oraz 3 stażystów. Każda placówka posiadała swojego pedagoga oraz 
psychologa. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mieli zapewnioną 
odpowiednią opiekę w postaci nauczyciela wspomagającego.   

 
Tabela  nr 7 - nauczyciele  szkół  podstawowych  wg  stopnia  awansu  zawodowego  
(w osobach). 

Lp. Placówka Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 48 5 6 0 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 25 3 1 2 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 32 3 3 1 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 70 5 3 0 

 Razem 175 16 12 3 

 

Lp. 
 

 

Placówka 
 

Liczba klas w 
tym 

integracyjne 
 

Liczba klas 
integracyjnych  

Liczba 
uczniów 

 

Średnia klasy 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 1 

24 7 431 17,96 39 55 54 50 23 80 77 53 

2. 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 2 

11 0 205 18,64 32 22 19 40 15 36 24 17 

3. 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 3 

14 0 272 19,43 33 36 55 25 18 53 27 25 

4. 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 4 

31 0 647 20.87 66 81 91 70 41 
10
8 

12
1 

69 

 RAZEM 80 7 1555 19,44 170 194 219 185 97 277 249 164 
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4. Statystyka dot. terenów sportowych, pomieszczeń, wyposażenia, zakupów oraz 
bibliotek szkolnych 

Sandomierskie placówki oświatowe posiadają własne tereny sportowe oraz dostęp  
do sal gimnastycznych, przy czym Szkoła Podstawowa Nr 2 użytkuje te obiekty wspólnie  
z II Liceum Ogólnokształcącym. 

We wszystkich placówkach funkcjonują biblioteki szkolne, które zajmują w sumie 11 sal  
o łącznej powierzchni ok. 410 metrów kwadratowych. W szkołach podstawowych zebrany 
księgozbiór liczy łącznie 2 804 woluminów (wg sanu na koniec 2020 roku). 

Łączna ilość sal lekcyjnych wynosi 101, w tym 8 komputerowych, w których znajduje się 
114 stanowisk komputerowych.  

 

Tabela Nr 8 - tereny sportowe szkół podstawowych. 

L.p. Placówka Bieżnia 
Boisko wielofunkcyjne: piłka 

nożna, siatkówka, piłka 
ręczna, koszykówka 

Skocznia 

Siłowania 
zewnętrzn

a przy 
boisku 

1. Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

- Kompleks boisk typu Orlik, 
- w tym 1 boisko ze sztuczną 
trawą  
oraz 1 boisko ze sztuczną 
nawierzchnią 

- - 

2. Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

- 1 wielofunkcyjne  - - 

3. Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

1 1 wielofunkcyjne  1 1 

4. Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

2 3 w tym 2 wielofunkcyjne 
oraz  
1  uzupełniające  

- 1 

Razem 3 7 1 2 

 

Tabela Nr 9 - pomieszczenia w szkołach (wybrane elementy). 

 

 
Lp. 

 
Placówka 
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Ś
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e
 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 22 2 30 1 2 560 1 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 15 1 12 1 2 776 1 

 
3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Budynek A 
Budynek B   

 
8 

9 

 
1 

1 

 
12 
20 

 
1 

1 

 
7 177 
5 135 

 
1 

- 

 
4. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
Budynek A - ul. Mickiewicza 39 
Budynek B - ul. Cieśli 2 

 
22 

25 

 
1 

2 

 
14 
26 

 
1 

1 

 
9 537 
5 619 

 
1 

1 

Razem wszystkie placówki 101 8 114 6 32 804 5 
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5. Dożywianie dzieci i młodzieży 
W prowadzonych przez miasto szkołach funkcjonują stołówki w których koszty 

obiadów ustalane są w drodze zarządzenia przez dyrektorów szkół w porozumieniu  
z organem prowadzącym. W 2020 roku koszt jednego obiadu wahał się w przedziale  
od 2,80 zł do 3,50 zł. Z wydawanych posiłków obiadów w szkołach skorzystało 757 uczniów, 
w tym z pełnopłatnych obiadów 717, a z refundowanych 40 uczniów. 

 
Tabela nr 10 – dożywianie w szkołach.  

L.p. Nazwa szkoły Ilość obiadów Pełna odpłatność Refundowane 

1. Szkoła Podstawowa nr 1   211 207 4 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 99 89 10 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 108 106 2 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 339 325 14 

Razem 757 717 40 

 
 
6. Udział szkół w programach unijnych i rządowych 

 
W związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach nauczyciele 

otrzymali pomoc w ramach rządowego programu „500 zł na naukę zdalną”. Kadra 
pedagogiczna skorzystała z dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego oraz  
akcesoriów i oprogramowania, a także usługi dostępu do Internetu na łączną kwotę:  
82 569,08 zł. Podział środków na poszczególne placówki wyglądał następująco:  

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 25 632,20 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8 275,24 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 12 210,93 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 33 958,71 zł  
oraz Katolicka Szkoła Podstawowa – 2 492,00 zł.  
Dzięki udziałowi szkół w realizowanych projektach unijnych i ministerialnych pozyskane 

zostały środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędne wyposażenie. Gmina 
uzyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Było to wsparcie funkcjonowania 
systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią 
COVID-19, szczególne uwzględniające potrzeby dzieci z rodzin wielodzietnych.  Doposażono 
cztery szkoły podstawowe w sprzęt komputerowy (laptopy) niezbędne do prowadzenia lekcji 
w trybie zdalnym. W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Sandomierz pozyskała na ten 
cel środki w wysokości 78 000,00 zł, natomiast w ramach programu „Zdalna Szkoła +”  
- 75 000,00 zł.  

W 2020 roku  Gmina  Sandomierz realizowała resortowy program  rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”. W ramach tego projektu samorząd miejski 
otrzymał dotację w wysokości 32 400,00 zł na realizację zadania: dofinansowanie 
funkcjonowania miejsc utworzonych przez JST z udziałem wcześniejszych edycji Programu 
dla Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu. 

Szkoły Podstawowe Nr 1 i 3 wzięły udział w programach finansowanych ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki: „SKS” Szkolny Klub Sportowy. Ponadto Szkoła Podstawowa 
Nr 1 uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Sportu – „Animator Sportu”. Instytut Sportu, który 
był operatorem tego projektu w okresie od września do listopada ubiegłego roku 
współfinansował wynagrodzenie animatora w wysokości 1200 zł miesięcznie.  

W 2020 roku szkoły podstawowe uczestniczyły w rządowym programie „Owoce  
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.  

Szkoła Podstawowa nr 1 w latach 2018-2020 uczestniczyła w projekcie pn.: „Akademia 
kompetencji kluczowych”. Na realizację tego projektu Gmina Sandomierz otrzymała wsparcie 
w wysokości 501 772,36 zł z czego w roku 2020 wydatkowano 148 603,80 zł.  
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5) Dotacje oraz programy pomocy materialnej udzielane uczniom 

• Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych Gmina Sandomierz otrzymała w 2020 roku dotację celową na dofinansowanie 
wydatków związanych z realizacją zadania jakim jest zapewnienie wychowania 
przedszkolnego. Wysokość otrzymanej dotacji na wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat  
w publicznych i niepublicznych przedszkolach wyniosła 819 145,00  zł 

• Dotacja celowa z budżetu państwa na darmowy podręcznik w 2020 roku 
Z kolei na podstawie art. 54 ww. ustawy Gmina Sandomierz otrzymała w 2020 roku 

dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości  
183 594,10 zł, z czego wykorzystano 166 688,26 zł.    

• Wyprawka szkolna 2020 
W ramach rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna” udzielono pomocy 

finansowej na zakup podręczników 69 uczniom ze szkół ponadpodstawowych. Na ten cel 
otrzymano dotację celową ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 
21 905,00 zł, z czego wykorzystano 19 243,86 zł. 
Celem tego programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Program „Wyprawka 
szkolna” skierowany był do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów szkół przysposabiających  
 
6) Świetlica Środowiskowa i Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” 

Świetlica Środowiskowa, działa w dwóch punktach przy ul. Słowackiego 15 i przy                                                  
ul. Portowa 24 

 
ROK 

 
2018 2019 2020 

Liczba wychowanków, 
którzy skorzystali 
 z oferty placówki 

 
164 

 
208 

 
130 

 
Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”  ul. Błonie 55 

ROK 
 

2018 2019 2020 

Liczba 
wychowanków, 

którzy skorzystali 
 z oferty placówki 

 
23 

 
31 

 
24 

 
 

Porównując liczbę wychowanków z roku 2018 i 2019 można zaobserwować tendencję 
rosnącą, jednak rok 2020 poprzez pandemię Covid – 19 wykazuje znaczny spadek. Wpływ na 
to miały liczne obostrzenia i ograniczania pobytu liczby osób w placówkach oraz całkowity brak 
dodatkowych zapisów na okres ferii zimowych i wakacji. 
 

• Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. 
Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” została powołana na mocy Uchwały  
Nr XL VII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. 
 
Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem kulturalno 
- oświatowym, jest oddalony od wszelkich form życia kulturalnego i instytucji, w których jest 
możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych. 
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Placówka „Przystanek Błonie” stworzyła możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do 
tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt  
i wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy mają zapewnioną 
opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie                    
i twórczo czasu wolnego. 
Statystyka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. 

➢ Liczba zawartych kontraktów z rodzicem na uczestnictwo dziecka w zajęciach                 
w placówce- 24 

Przez cały rok: 
➢ Udzielana była pomoc dzieciom w nauce, nauka samodzielnego odrabiania prac 

domowych, praca nad brakami edukacyjnymi, 
➢ Zajęcia rozwijające i wzmacniające zainteresowania np.; plastyczne, sportowe, 

komputerowe, artystyczne. 
➢ Podtrzymywanie tradycji międzypokoleniowej poprzez spotkania dla seniorów i innych 

grup mieszkańców, działania na rzecz integracji społeczeństwa: organizacja pikników, 
wspólne świętowanie oraz inne autorskie inicjatywy. 

➢ Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, logopeda, psychoterapeuta ) 
                    Spotkania z terapeutą- 7 godzin 
                    Terapia pedagogiczna- 34 godziny 
                    Artterapia- 40 godzin 
Rozmowy indywidualne wspierająco- terapeutyczne. 
Przeprowadzono 7 rozmów terapeutycznych i wspierających- pomoc indywidualna (trudności 
w szkole, relacje z rówieśnikami). 
Odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne „Przygoda w Zwierzogrodzie- możesz być tym, kim 
chcesz". Program socjoterapeutyczny dla dzieci zahamowanych, lękliwych i z zaniżoną 
samooceną. 
 

• Świetlica Środowiskowa 
Świetlica Środowiskowa – jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz, działa w dwóch 
punktach: 
- ul. Słowackiego 15 
- ul. Portowa 24 
zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej opiekę, pomoc w nauce, 
zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo –
wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, 
sportowe, artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz  
z opiekunami spędzają czas na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów 
zabaw. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna 
prawnego, na druku dostępnym w świetlicy. 
Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. W okresie przerw  
w nauce szkolnej tj. w wakacje i ferie w godz. od 7.00 do 16.00 lub od 9.00 do 15.00. 
W świetlicy w ramach kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe  
i narodowe. Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne 
instytucje lokalne, integrują się ze społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się  
w grupie rówieśniczej i nie tylko. 
Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID- 19, niektóre zaplanowane działania nie 
mogły zostać zrealizowane, część z nich została przeprowadzona po modyfikacji  
i dostosowaniu ich do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
STATYSTYKI: 
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z zajęć w świetlicy skorzystało 105 dzieci: 
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 38 dzieci 
- w punkcie przy ul. Portowej 24- 42 dzieci 
Ponadto dodatkowo na okres ferii zapisanych było 25 dzieci: 
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 8 dzieci 
- w punkcie przy ul. Portowej 24- 17 dzieci 
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PROGRAMY: 
Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne: 
• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Nastoletnia depresja”. 
 
Wszystkie placówki 
Wszystkie placówki pracują według Rocznego Planu Pracy sporządzonego na każdy rok 
kalendarzowy. 
Wychowankowie placówek wzięli udział w konkursach profilaktycznych : 
• Konkurs plastyczny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu pt. „Słowa zamiast bomb”. 
• Konkurs plastyczny zorganizowany przez Sandomierskie Amazonki pt. „Badaj się- 
profilaktyka raka piersi”. 
Wychowankowie przyłączyli się również do konkursu profilaktycznego organizowanego przez 
Gminną  Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. Z uwagi na 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną, konkurs został przełożony. 
Przełożony został  również kiermasz pluszaków uszytych w świetlicy w ramach akcji 
„Pomagamy zwierzętom ze schroniska”. 
Pracownicy placówek często korzystają ze szkoleń zewnętrznych, co roku ich praca jest 
poddawana superwizji, dzięki temu można pomagać w bardziej efektywny sposób. 
Pracownicy wzięli udział w szkoleniach, webinarach online. 

1. Samobójstwo i próba samobójcza- interwencja kryzysowa. 
2.  Jak rozpoznać kryzys presuicydalny? Specyfika kontaktu zdalnego. 
3. Nastolatek na oddziale psychiatrycznym- dlaczego? I co dalej? 
4. Dziennikarze- jak informować w mediach o samobójstwie i próbach samobójczych. 
5. Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży- metody postepowania i sposoby pracy. 
6. Kurs bajkoterapii. 
7. „Z socjoterapią na Ty”. Szkolenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie 

Socjoterapeutów i Trenerów: 
➢ „Role grupowe, rodzaje i funkcje”. 
➢ Inventus pro bono publico. Czyli jak pomóc młodym odnaleźć radość życia we 

współczesnym świecie. 
      W okresach, kiedy działalność placówek ze względu na zwiększającą się liczbę 
zachorowań na Covid- 19 była czasowo zawieszona-  pracownicy udzielali pomocy w nauce 
zdalnie oraz łączyli się z wychowankami zdalnie grupowo i indywidualnie, by udzielić wsparcia 
emocjonalnego. Ponadto pracownicy zaangażowani byli w szycie maseczek ochronnych dla 
mieszkańców Sandomierza oraz w szycie fartuchów ochronnych dla sandomierskiego 
szpitala. 
Doświadczenie pokazało- jak ważna jest współpraca z innymi podmiotami działającymi na 
rzecz pomocy rodzinom. Placówki na co dzień współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu, z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu,  
z przedstawicielami policji oraz sądu, z sandomierskimi szkołami, z Polskim Stowarzyszeniem 
Diabetyków oddział w Sandomierzu, z Sandomierskim Klubem Amazonki, ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Sandomierzu, z Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu,  
z Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą w Tarłowie, z Warsztatami Terapii Zajęciowej  
w Sandomierzu. 
 

IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

1. Odpady komunalne 
a) Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Sandomierz 

 
W roku 2020 podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów  
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz oraz za organizowanie 
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i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych było Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 
 W 2020 r. z terenu Gminy Sandomierz odebrano 7841,8 Mg odpadów komunalnych  
w tym: 

•  7327,8 Mg odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,  

•  175,6 Mg odpadów zebranych w PSZOK, 

• 338,4 Mg odpadów zebranych przez upoważnione podmioty. 
 

Ogólną ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sandomierz w 2020 r. wg 
rodzajów odpadów przedstawiono w poniższej tabeli, w której dla porównania ujęto również 
odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości, przekazane przez mieszkańców do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpady przekazane do podmiotów 
zbierających odpady komunalne w roku 2019. 
 
Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sandomierz w latach  
2019-2020 r. z podziałem na wybrane rodzaje odpadów. 

L.p. 
Kod 
odpadu Nazwa odpadu 

Razem ilość odpadów [Mg] 

w 2019 r. 
w 2020 
r. zmiana % 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 267,0 90,1 - 66,3 % 

 15 01 04 Opakowania z metali 16,1 17,0 + 5,5 % 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 282,4 0  

3. 16 01 03 Zużyte opony 10,1 10,1 0 % 

4. 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 13 0 0,7  

4. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 109,9 0  

5. 17 01 02 Gruz ceglany 17,0 0  

6. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 223,6 389,3 + 74,1 % 

7. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 3,0 6,7 + 123,3 % 

8. 17 04 02 Aluminium 5,6 7,3 + 30,3 % 

9. 17 04 05 Żelazo i stal 140,2 290,9 + 107,4 % 

10. 17 04 07 Mieszaniny metali 0 3,7  

11. 20 01 01 Papier i tektura 303,0 326,6 + 7,7 % 

12 20 01 02  Szkło 313,9 349,7 + 11,4 % 

13. 20 01 21 
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 0,1 0  

13. 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione 
w 20 01 33 2,7 3,7 + 37,0 % 

14. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 12,0 10,2 + 15 % 

15. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 9,5 11,0 + 15,7 % 

16. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 264,7 297,2 + 12,2 % 

 20 01 40 Metale 0 12,8  
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17. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 398,3 86,9 - 78,2 % 

18. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 226,2 168,7 - 25,5 % 

19. 20 03 01  
Niesegregowane zmieszane odpady 
komunalne 5 971,1 5 221,0 -12,6 % 

20. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 170,0 294,8 +73,4 % 

21. 20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach  243,4  

  Razem wszystkie odebrane odpady komunalne: 8 898,9 7 841,8 - 11,9 % 

 
Z przedstawionego porównania wynika, że w 2020 roku zmniejszyła się ilość wytworzonych 
odpadów komunalnych o 11,9% stosunku do roku 2019 r. Jest to niewątpliwie wynik 
czasowego wstrzymania działalności przez podmioty gospodarcze na skutek epidemii COVID-
19. Jest to widoczne w mniejszej ilości odebranych opakowań z papieru i tektury  
(-66,3%) oraz odpadów zmieszanych (-12,6%). Radykalnie zmniejszyła się ilość odpadów 
ulegających biodegradacji o 78,2%. Jest to spowodowane dużym zanieczyszczeniem tego 
typu odpadów (np. wymieszanie z opakowaniami z tworzyw sztucznych), w związku z tym ich 
znacząca ilość jest zaliczana do innych rodzajów odpadów. Dodatkowo zmniejszyła się ilość 
innych odpadów nieulegających biodegradacji o 25,5 %. Z kolei znacząco wzrosła ilość 
odpadów z grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych: zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia o 74,1%, miedź, 
brąz, mosiądz o 123,3%, aluminium o 30,3%, żelazo i stal o 107,4 %. Wzrosła również 
zauważalnie ilość odpadów wielkogabarytowych o 73,4%, co może być efektem dalszej 
wymiany mebli w gospodarstwach domowych. Dodatkowo wzrosty zanotowano  
w następujących rodzajach odpadów: opakowania z metali o 5,5 %, papier i tektura o 7,7 % 
szkło o 11,4 %, tworzywa sztuczne o 12,2%, baterie i akumulatory o 37%, niebezpieczne 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o 15% oraz  zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne o 15,7%. 
Udział procentowy poszczególnych grup odpadów w ogólnej ilości odebranych 
odpadów 

L.p. Grupa odpadów 2019 

Udział w ogólnej 
ilości odebranych 

odpadów 
2020 r. 

Udział w ogólnej 
ilości 

odebranych 
odpadów 

1. 
papier, tworzywa 
sztuczne, szkło 1447,1 16,3 % 1063,6 13,6 % 

2. 
odpady ulegające 
biodegradacji 398,3 4,5 % 86,9 1,1 % 

3. 
niesegregowane odpady 
zmieszane 5971,1 67,1 % 5221,0 66,6 % 

4. odpady budowlane 499,3 5,6 % 697,9 8,9 % 

5. pozostałe odpady 583,1 6,5  % 772,4 9,8 % 

  Razem: 8 898,9 100 % 7 841,8 100 % 
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Struktura poszczególnych grup odpadów w 2020 r.

 
 
Ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do GPSZOK w roku 2020 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

Razem ilość 
odpadów w 
2020 r. (Mg) 

1. 16 01 03 Zużyte opony 10,10 

2. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13 

0,68 

3. 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

0,02 

4. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
01 06 

11,85 

5. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 
33 

3,68 

6. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

10,24 

7. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

10,91 

8. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 86,92 

10. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 41,24 

  RAZEM: 175,64 

 
Ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sandomierz w latach 
2019-2020 

L.p. 
Kod 
odpadu Nazwa odpadu 

Razem ilość odpadów [Mg] 

w 2019 r. w 2020 r. 
zmiana 

% 

1. 19 05 99 Inne niewymienione odpady  1633,399 1345,517 -17,63 % 

2. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 2199,703 1664,092 -24,35 % 

14% 1%

66%

9%
10%

papier, tworzywa, szkło biodegradowalne
niesegregowane zmieszane budowlane
pozostałe
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mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 

 
 
b) Mieszkańcy Sandomierza objęci system gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
Zgodnie z danymi wynikającymi z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy miejskiej Sandomierz systemem 
objętych było 18 463 mieszkańców.  
Analizując zmiany liczby mieszkańców wynikających z deklaracji na przestrzeni ostatnich lat 
należy wskazać niekorzystną tendencję zmniejszania się liczby mieszkańców. W okresie od 
grudnia 2013 roku do grudnia 2020 roku liczba mieszkańców wskazywanych  
w deklaracjach zmniejszyła się o 1 620 osób.  
 

Liczba mieszkańców gminy Sandomierz wynikająca z deklaracji dla lat 2013, 2019-2020 
według stanu na 31 grudzień każdego rok 

Wyszczególnienie 2013 
201
9 

202
0 

Liczba mieszkańców zameldowanych w Urzędzie Miejskim w 
Sandomierzu  

25 
036 

23 
351 

22 
877 

Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji GOK 
20 
083 

18 
689 

18 
463 

Różnica 

liczba 4 953 
4 
662 

4 
414 

procent 
19,8% 

19,9 
% 

19,3 
% 

 
Z danych wynikają następujące wnioski: 

• Z roku na rok ubywa mieszkańców w Sandomierzu. Zameldowanych osób miedzy 
2013 a 2020 rokiem ubyło 2 159  a mieszkańców z deklaracji 1 620. Jest to zjawisko 
stałe i powszechne dla miast powiatowych w całej Polsce, na które lokalne władze nie 
mają wpływu. Wynika to zarówno z niżu demograficznego jak również emigracji 
mieszkańców do dużych ośrodków miejskich (praca lub studia) lub wyjazd za granicę. 
Na zmniejszenie liczby mieszkańców w 2020 r. miała również wpływ epidemia COVID-
19.  

• Nadal utrzymuje się duża różnica pomiędzy liczbą mieszkańców oficjalnie 
zameldowanych, a liczbą mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynosiła ona ponad 19 %. 
Niewątpliwie znajduje się tu pewna liczba osób celowo niepodanych  
w deklaracjach, aby uniknąć opłat. 

 
Zaniżenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, które wskazywane są  
w deklaracjach niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji finansowych dla 
mieszkańców: 

• mieszkańcy, którzy nie są wykazani w deklaracjach, a zamieszkują nieruchomość 
wytwarzają odpady, których koszt odbioru i zagospodarowania obciąża budżet miasta, 

• zwiększone koszty dla budżetu miasta muszą zostać pokryte przez mieszkańców, 
którzy wywiązują się ze swoich obowiązków,  

• pokrycie tak powstałej luki pomiędzy dochodami a kosztami musi zostać pokryte 
poprzez wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. 

Porównanie liczby mieszkańców zostało zaprezentowane na poniższym wykresie. 
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c) Nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
W 2020 roku gminnym systemem gospodarowania odpadami byli objęci zarówno właściciele 
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Jak wynika ze złożonych deklaracji 
podział nieruchomości, na których powstawały odpady komunalne w 2020 r. przedstawiał się 
następująco:  
 

Rodzaj nieruchomości Liczba nieruchomości 

Zamieszkałe 3616 

Niezamieszkałe 861 

Razem 4 477 

 
 
Nieruchomości zamieszkałe 
Zgodnie z deklaracjami w 2020 roku 424 mieszkańców deklarowało brak zbiórki selektywnej, 
co stanowiło 2,3 % mieszkańców zadeklarowanych ogółem.  
Liczba mieszkańców według deklaracji o sposobie zbiórki odpadów 

 
Nieruchomości niezamieszkałe 
Zgodnie z deklaracjami w 2020 roku na 225 nieruchomościach niezamieszkałych prowadzono 
selektywną zbiórkę odpadów, co stanowiło 26,1 % nieruchomości niezamieszkałych  
zadeklarowanych ogółem.  
 
 

25 036
23 351 22 877

20 083
18 689 18 463

2013 2019 2020

LataLiczba mieszkańców zameldowanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji GOK

18 039

424

zadeklarowali segregowanie… niesegregujący odpadów
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Udział procentowy deklarowanego stopnia segregacji odpadów z nieruchomości 
niezamieszkałych 

 
 
d) Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz 

 
Przeważający udział w kosztach systemu w 2020 r., tj. 95 % stanowiły koszty odbioru 
i zagospodarowania odpadów oraz funkcjonowania PSZOK. W okresie od stycznia do 
grudnia 2020 r. w Gminie Sandomierz koszty obsługi systemu wyniosły ponad 6,4 mln zł  
i były wyższe o ponad 1,6 mln zł od kosztów poniesionych w 2019 roku. Średniomiesięczny 
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Sandomierza w 2019 
roku wyniósł 383.373 zł zaś w roku 2020 512.666 zł. Jest to ponad 33% wzrost. Głównymi 
czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych 
były:  
 

• podwyżka opłat za korzystanie ze środowiska, które określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. 
opłata marszałkowska za umieszczanie odpadów na składowisku). Zmiany stawek 
prezentuje tabela: 

 
Jednostkowe stawki opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2018-2020 (zł/Mg) 

kod 
odpadów 

grupy odpadów 

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg w 
latach 

2018 2019 2020 

20 01 01 Papier i tektura 170,00 zł  220,00 zł  270,00 zł 

20 01 02 Szkło 170,00 zł  220,00 zł  270,00 zł  

20 01 39 Tworzywa sztuczne 170,00 zł 220,00 zł  270,00 zł 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 140,00 zł 170,00 zł  270,00 zł  

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

140,00 zł 170,00 zł  270,00 zł 

 

• 1 stycznia 2020 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r.   
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2020 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie do 2600 zł,                        
a minimalna stawka za 1 godzinę pracy do 17,00 zł, co znacznie zwiększyło koszty 
pracownicze,  

• wzrostu cen za energię elektryczną, 

• zmieniła się również sytuacja na rynku surowców wtórnych. Brak rynków zbytu dla 
surowców wtórnych, brak odbiorców odpadów tej kategorii. 

74%

26%

selektywne
zbieranie
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• drastycznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów przez instalacje 
zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikające między innymi z: 

− ograniczenia czasu magazynowania odpadów,  

− gwałtownego wzrostu kosztów składowania,  

− trudności ze zbytem surowców wtórnych,  

− zakazu składowania frakcji energetycznej. 
W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne rodzaje kosztów związane z utrzymaniem 
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.  
 
 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. (zł) 

Rodzaj kosztu 
2020 
 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych 3 090 000,00 

Koszt zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych 2 682 000,04 

Koszty funkcjonowania GPSZOK 200 000,00 

Koszt wyposażenia w pojemniki i worki 180 000,00 

Koszty administracyjne systemu 289 003,35 

Wydatki inwestycyjne 39 730,36 

Razem  6  480 733,75 

 
2. Zieleń miejska 

Powierzchnia zieleni miejskiej urządzonej na terenie Gminy Sandomierz w 2020 r.  w stosunku 
do 2019 r. nie uległa zmianie i obejmowała: 
1) Parki spacerowe – 3 szt. pow., 14.10 ha 
2) Zieleńce – 6 szt., pow. 6 ha 
3) Zieleń uliczna – pow. 3 ha 
4) Tereny zieleni osiedlowej – pow. 2,4 ha  
5) Żywopłoty nieformowane i formowane – 500 mb 
6) Cmentarze – 7 szt., pow. 11,85 ha 

W 2020 r. nie zostały zrealizowane nasadzenia zastępcze (drzewa i krzewy) z uwagi 
na ograniczenia finansowe będące skutkiem pandemii COVID-19. Jesienią 2020 r. Gmina 
Sandomierz posadziła jedynie 20 mb gotowego żywopłotu jako osłonę altany śmietnikowej 
przy ul. Żydowskiej na Starym Mieście. Do grudnia 2021 r. w ramach nasadzeń zastępczych                  
z 2019 i 2020 r. Gmina Sandomierz planuje posadzić min. 65 drzew i 58 krzewów. Instytucje, 
którym wydano zgodę na wycięcie drzew w ramach nasadzeń zastępczych ma działkach 
będących ich własnością lub działkach stanowiących własność Gminy Sandomierz zostały 
zobowiązane do posadzenia 2 653 szt. drzew i krzewów. Właścicielom działek prywatnych 
nie zalecono nasadzeń zastępczych (0 szt. roślin). 
 

W 2020 r na terenie Sandomierza na rabatach, klombach oraz w donicach i gazonach 
posadzono: 3 300 szt. bratków, 1 000 szt. wrzosów, 30 szt. chryzantem. Kwiaty letnie zostały 
podarowane Gminie Sandomierz przez producenta kwiatów rabatowych i balkonowych,                
u którego gmina nabywała kwiaty sezonowe w poprzednich latach. 
 
Tabela 1. Nasadzenia roślin zrealizowane przez Gminę Sandomierz w poszczególnych latach 

Rok kalendarzowy Liczba 
posadzonych 
drzew 

Liczba 
posadzonych 
krzewów 

Liczba 
posadzon
ych bylin  

Gotowy 
żywopłot 
w mb 

Powierzchnia 
nasadzeń roślin 
cebulowych  

Liczba 
posadzonyc
h kwiatów 
sezonowych  

2018 22 szt. 47 szt. 0 szt. 0 200 m2/ 
80 000 szt. 

8 000 szt. 

2019 102 szt. 1 292 szt. 0 szt.    8 214 szt.  
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2020 0 szt. 0 szt.  0 szt.  20  4 330 szt.  

*opracowanie własne 
Tabela 2. Zestawienie wyciętych drzew na terenie Sandomierza w poszczególnych latach 

Rok 
kalendarzo
wy 

Na terenie działek, 
własność Gminy 
Sandomierz 

Na terenie działek, 
własność 
instytucji/spółdzielnie/
wspólnoty 
mieszkaniowe 

Na terenie 
posesji 
prywatnych  

Łącznie 

16.10.2018-
28.02.2019 

212 szt. 75 szt. 123 szt. 410 szt. 

16.10.2019-
28.02.2020 

82 szt. 101 szt. 155 szt.  338 szt. 

16.10.2020-
28.02.2021 

6 szt. 116 szt. 112 szt. 234 szt. 

Łącznie 300 szt. 292 szt.  390 szt.  982 szt. 

*opracowanie własne 
 
Budżet na zieleń miejską w 2020 r. obejmował kwotę 120 000,00 zł, co pokryło koszty 
okrojonego zakresu utrzymania zieleni w mieście. W 2021 r. wynosi on 410 000,00 zł. 
 
Tabela 3. Wydatki miast w Polsce z porównywalną do Sandomierza liczbą mieszkańców  
i porównywalnym rocznym budżetem 

Lp. Miasto 

Kwota 
planowanych 
wydatków na 
2021 r. w mln 
zł  

Kwota 
przeznaczona w 
budżecie 2021 r. na 
zieleń miejską w zł   

% udział 
wydatków na 
zieleń w 
wydatkach na 
2021 r. ogółem  

Liczba  
mieszkańców 
tys.  

1.  Sandomierz 159 085 391,55 410 000,00 0,257 23,362 

2.  Stalowa Wola  394 989 166,59 3 000 000,00 0,759 60,179 

3.  Tarnobrzeg  290 997 518,16 1 956 000,00 0,672 46,588 

4. 
Ostrowiec 
Świętokrzyski  327 067 032,16 2 330 500,00 0,713 68,641 

5. Staszów 134 010 128,41 713 389,96 0,532 14,762 

6. Działdowo  110 999 772,76 3 016 000,00 2,717 21,274 

7. Jarosław 213 999 541,23 860 000,00 0,402 37,479 

8. Kołobrzeg 324 750 000,00 4 450 000,00 1,37 46,259 

9. Kraśnik 169 989 674,84 231 600,00 0,136 34,23 

10. Łańcut 112 060 828,00 171 500,00 0,152 17,711 

11. Malbork 187 064 904,00 726 400,00 0,388 38,345 

12. Hubieszów  102 345 656,02 98 420,00 0,096 18,212 

13. Grajewo 118 000 000,00 710 000,00 0,601 21,9 

14. Grójec 154 736 823,87 764 000,00 0,493 25,855 

15. 
Józefów 
(Otwock) 147 928 000,00 134 800,00 0,091 20,724 

16. Puławy  299 973 728,56 3 625 000,00 1,208 47,417 

17. Sztum 94 334 588,00 920 000,00 0,975 17,318 

*  Dane z uchwał budżetowych poszczególnych miast, opracowanie własne 
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Wykres 1. Budżet Sandomierza i innych miast w Polsce o podobnej liczbie mieszkańców i 
wydatki na zieleń miejską 

 
 
Wykres. 2. Liczba mieszkańców w porównywalnych miastach % udział wydatków  
w całkowitym budżecie rocznym 

 
 
 
Działania jakie zostały podjęte w obrębie zieleni miejskiej, nie będące bieżącym utrzymaniem 
to: 
1. Przygotowanie uchwały nr XVI/259/2020 Rady Miasta Sandomierza w sprawie pomników 

przyrody położonych na terenie Miasta Sandomierza, w ramach aktualizacji akt prawa 
miejscowego. 

2. Przygotowanie uchwały nr XVII/192/2020 Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia prac obejmujących zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-
zabezpieczające w obrębie korony drzewa gatunku lipa drobnolistna będącego pomnikiem 
przyrody wpisanym do świętokrzyskiego rejestru pomników przyrody pod nr 659 oraz jako 
element Zespołu Klasztornego Dominikanów w Sandomierzu. 
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3. Ratowanie pomników przyrody – umowa nr NK/ 6 /2020 dotycząca usługi wykonania 
ekspertyzy dendrologicznej przy użyciu tomografu sonicznego Picus 3 drzewa gatunku lipa 
drobnolistna będącego pomnikiem przyrody wpisanym do świętokrzyskiego rejestru 
pomników przyrody pod nr 659 oraz jako element Zespołu Klasztornego Dominikanów. 

4.  Ratowanie pomników przyrody – umowa nr N/ 10 /2020 dotycząca usługi wykonania prac 
konserwatorskich polegających na przeprowadzeniu zabiegów sanitarno-pielęgnacyjno-
zabezpieczających na drzewie gatunku lipa drobnolistna stanowiącym pomnik przyrody        
i znajdującym się przy Kościele św. Jakuba oraz stanowiącym zabytek wpisany do rejestru 
zabytków. 

5. Ratowanie pomników – umowa nr NK/ 22 / 2020 dotycząca usługi wykonania prac 
polegających na przeprowadzeniu zabiegów sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczających 
na drzewie gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) stanowiącym pomnik przyrody                
i znajdującym się na działce nr 934/129 przy ul. Feliksa Milberta  
w Sandomierzu. 

6. Usługa arborystyczna (cięcie pielęgnacyjno-sanitarne) – 17 drzew. 
7. Nadzór dendrologiczny nad wykonywaniem prac sanitarno-pielęgnacyjno-

zabezpieczających w obrębie koron drzew pomnikowych. 

 

3. Wodociągi i kanalizacja 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2020 roku  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

1. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 2020r.   - 2604 mb 
2. Łączna długość wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 2020r.  - 552 mb 
3. Dla porównania ilość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ubiegłym 2019r. 

wynosiła – 848 mb 
4. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wykonanych w 2020 r. – 79 
5. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wykonanych w 2019 r. – 38 
6. Największym zadaniem była budowa ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

nową nawierzchnią w ulicy Polnej. Inwestycja ta umożliwia podłączenie ponad 40 
budynków. Realizacja zadania współfinansowana była ze środków finansowych z 
WFOŚiGW w Kielcach. 

 

nazwa zadania 
długość sieci 
wybudowanej 
[m] 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Retmańskiej (DPS) 220 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei  203 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej 22 (DPS) 46 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (DPS) 2 135 

Renowacja metodą bezwykopową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulic:  
Słowackiego, Ogrodowej, Maciejowskiego 

452 

Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Vitrum przy ul. 
Bosmańskiej 

100 

Rozbudowa sieci wodociągowej. 
1. Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej w 2020r. – 700 mb 
2. Dla porównania ilość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ubiegłym 2019r. 

wynosiła 2 102 mb 
3. Liczba przyłączy wodociągowych wykonanych w 2020 r. – 49 
4. Liczba przyłączy wodociągowych wykonanych w 2019 r. - 49 
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5. Wszystkie zadania z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej zostały wykonane 
własnym sumptem przez pracowników Zakładu Wodociągów. 

 

nazwa zadania 
długość sieci 
wybudowanej 
[m] 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej-boczna 167 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sadowniczej 92 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej 142 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Klonowej 200 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Lipowej 99 

Łączna długość sieci wodociągowej w 2020r. 700 

  

 
Pozostałe najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku. 

1. Rozbudowa składowiska na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków. 
2. Wymiana części hydraulicznej w komorze zasuw przy zbiornikach na wodę pitną na 

terenie hydroforni. 
3. Remont budynku chlorowni wraz z instalacją do dezynfekcji wody podchlorynem sodu 

na terenie ujęcia wody Romanówka. 
4. Realizacja zadania związanego z przeglądem linii średniego napięcia zasilającej 

studnie głębinowe zlokalizowane na terenie ujęcia wody Romanówka.  
5. Z zakresu zadań proekologicznych, PGKiM w tym roku było organizatorem trzech 

konkurów edukacyjnych pn „Segregujemy i promujemy…” dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Sandomierza. 

 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2021 roku. 
1. Zakup śmieciarki do transportu odpadów komunalnych wraz z wbudowaną wagą ze 

środków  finansowych z WFOŚiGW w Kielcach. 
2. Realizacja rozbudowy sieci wod-kan na podstawie złożonych wniosków przez 

mieszkańców: 
3. rozbudowa odcinków sieci wodociągowej przy ulicy: Zacisze, Pogodnej, Piaski, 

Milberta, Iwaszkiewicza, Mściowska. 
4. rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Holowniczej, Pogodnej, 

Iwaszkiewicza. 
5. Opracowanie dokumentacji projektowanej koniecznej do realizacji zadania 

związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Burka wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogi gminnej. 

 

4. Ochrona zwierząt 
 

1. W 2020r. Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół  Zwierząt została udzielona dotacja 
celowa na dofinansowanie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 
Sandomierz  w kwocie 135 000,00 zł. Łączna liczba psów przyjętych do schroniska 
wyniosła 89 szt. (w roku 2019 - 86 szt.) Liczba przeprowadzonych adopcji to 22 (w roku 
2019 41 szt.). Usługi weterynaryjne były realizowane w 2020r. przez Przychodnię 
Weterynaryjną „ANIMALS” ul. Ożarowska 13a,  w Sandomierzu. Wydatkowano na ten cel  
- 42 237,40 zł 

2.  Zakupiono także karmę suchą i mokrą w celu dokarmiania wolnożyjących kotów na 
kwotę 9 609 08 zł. Łącznie na ochronę zwierząt wydatkowano  - 184 773,56 zł.                                                                                                                               
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3. W chwili obecnej w schronisku przebywa 41 psów. Ustawa o ochronie praw zwierząt 
zobowiązuje samorządy do zabezpieczenia działań mających na celu opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami z ich terenu. Zabezpieczenie takie jest konieczne  w związku  z 
zagrożeniami jakie niosą pozbawione opieki zwierzęta, będące potencjalnymi nosicielami 
chorób  
i zagrażające ogólnemu bezpieczeństwu mieszkańców miasta. Problemem jest również 
niekontrolowane rozmnażanie się psów bezdomnych oraz kotów bezdomnych i wolno 
żyjących. Powierzone zadania realizują i realizować będą wolontariusze oraz pracownicy 
schroniska. W tym momencie w schronisku są zatrudnione 2 osoby, Liczba pełnoletnich 
wolontariuszy jest zmienna, ale nie spada poniżej 6 osób. Niepełnoletni wolontariusze to 
uczniowie sandomierskich szkół i ich liczba oscyluje wokół  8 osób. Grupą docelową 
zadania publicznego są psy i koty bezdomne oraz koty wolno żyjące z terenu Gminy 
Sandomierz. Ich dokładna liczba z nie jest możliwa do określenia , ale bazując na ewidencji 
przyjęć psów do schroniska, zgłoszeniami mieszkańców i oświadczeń osób 
dokarmiających koty bezdomne   
i wolno żyjące, można mówić o minimum 120 psach i 300 kotach w skali roku. 
 

Wydatki związane z ochroną zwierząt w Gminie Sandomierz 

ROK Dotacja na 
Schronisko 

Zakup karmy dla 
kotów wolno 

żyjących 

Usługi weterynaryjne 
na bezdomnych 

zwierzętach 

Łączny koszt 
realizacji 
zadana 

2018 130 000,00 zł 8 947,24 zł 35 000,00 zł 173 947,24 zł 

2019 135 000,00 zł 9 569,51 zł 28 743,12 zł 173 312,63 zł 

2020 135 000,00 zł 9 609 08 zł 42 237,40 zł 184 773,56 zł 

 
 

Procentowy udział  wydatków na schronisko  w  Sandomierzu i  niżej wymienionych  Gminach 

Lp. Miasta  
ROK 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

Gminie 
Sandomierz 

ogółem 

Kwota 
przeznaczona 

w budżecie 
na 

schronisko 
dla 

bezdomnych 
zwierząt. 

Procentowy 
udział 

wydatków               
na 

schronisko 

Liczba 
mieszkańców                              

w 2020r. 

1. Sandomierz 2018 111 602 329,00 130 000,00 0,012 23 640 

2. Sandomierz 2019 122 877 928,54 135 000,00 0,011 23 360 

3. Sandomierz 2020 136 118 195,61 135 000,00 0,099 22 370 

4. Tarnobrzeg 2020 290 997 518,16 256 000,00 0,088 46 600 

5. Puławy 2020 299 973 728,56 405 000,00 0,135 47 400 

6. Grójec 2020 154 736 823,87 50 000,00 0,032 25 900 

7. Kołobrzeg 2020 324 750 000,00 736 200,00 0,227 46 300 

8. Jarosław 2020 213 999 541,23 80 000,00 0,037 37 80 
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5. Ochrona środowiska 

Ochrona powietrza 

 Na terenie miasta Sandomierza zamontowano 3 sensory, które pozwalają na bieżące 
monitorowanie jakości powietrza w Sandomierzu. Sensory zostały zainstalowane  
w następujących lokalizacjach: 

⎯ Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1 

⎯ Miejski Stadion Sportowy, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 

⎯ Port Kultury ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz 

W roku 2020 odnotowano: 

w lokalizacji: Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1  

⎯ przez 14 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 3 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  

Indeks jakości 
powietrza 

PM- 10                 
(mg/m3) 

PM 2,5 
 (mg/m3) 

bardzo dobry 264 73 

dobry 99 215 

umiarkowany 3 61 

dostateczny 0 14 

zły 0 3 

bardzo zły 0 0 

 
 
w lokalizacji: Miejski Stadion Sportowy, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 

⎯ przez 9 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 3 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  

Indeks jakości 
powietrza 

PM- 10                 
(mg/m3) 

PM 2,5  
(mg/m3) 

bardzo dobry 269 76 

dobry 95 222 

umiarkowany 2 56 

dostateczny 0 9 

zły 0 3 

bardzo zły 0 0 

 

w lokalizacji: Port Kultury, Portowa 24, 27-600 Sandomierz 

⎯ przez 12 dni dostateczną jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5   

⎯ przez 6 dni złą jakość powietrza, z uwagi na stężenie pyłu PM2,5  
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Indeks jakości 
powietrza 

PM- 10                 
(mg/m3) 

PM 2,5 
 (mg/m3) 

bardzo dobry 244 74 

dobry 86 191 

umiarkowany 5 52 

dostateczny 0 12 

zły 0 6 

bardzo zły 0 0 

 

Ochrona środowiska 

 W związku z realizacją Uchwały nr XLVI/590/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości przyznano 3 dotacje na łączną kwotę 
5 250,00 zł natomiast w 2020 r. 13 wniosków zrealizowano – 19 132,75 zł.  

 W związku z realizacją Uchwały nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji 
celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na 
dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska udzielono 17 dotacji na wymianę 
pieców centralnego ogrzewania na energooszczędne na łączną kwotę 32 333,00 zł w 2020 r. 
11 wniosków - 20 752,59 zł.  

 
6. Transport publiczny 

Operatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Sandomierz jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Liczba 
linii komunikacyjnych funkcjonujących na terenie miasta to 4 stałe linie + 1 sezonowa 
obsługująca pasażerów z pociągów turystycznych 

W 2020r. liczba wykonanych wozokilometrów – 422 264 km.  
 

LOKALNY  TRANSPORT  ZBIOROWY – SANDOMIERZ 2018-2020 

 

 

 

 

Budżet  
na rok 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

zł. 

Kwota 
wydatków 

przeznaczona 
w budżecie 

w zł. 

%  
udział 

wydatków 

Przychody 
 z biletów 

Liczba 
mieszkańców  
w tysiącach 

Liczba 
wykonanych 
kilometrów 

Liczba 
planowanych 
kilometrów 

Roczna 
liczba 

przewozu 
komunikacją 

Liczba linii 
komunikacyjnych 

2018 111 602 329,00 1 836 367,46 0,164 706 837,47 23 393 469 196 470 000 983 000 5 

2019 122 877 928,54 2 074 194,11 0,168 675 058,01 23 362 474 142 470 00 995 000 5 

2020 136 118 195,61 2 243188,98 0,164 399 590,62 23 362 422 264 490 285 663 000 5 
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LOKALNY  TRANSPORT  ZBIOROWY – SANDOMIERZ NA TLE INNYCH MIAST 

L.p. Miejscowość 

Kwota 
planowanych 

wydatków 
BUDŻETU 

OGÓŁEM w zł. 

Kwota 
przeznaczona 

w budżecie 
w zł. 

% udział 
wydatków 
na 2020 r. 

Liczba 
mieszkańców 
w tysiącach 

Liczba linii 
komunikacyjnych 

1.  Sandomierz 136 118 195,61 2 300 000,00 0,168 23.362 5 

2. Tarnobrzeg 368 569 174,00 4 764 626,00 0,129 46.588 11 

3. 
Stalowa 
Wola 

351 989783,24 2 200 800,00 0,062 60.179 21 

4. Jarosław 200 857 646,74 1 982 103,00 0,098 37.479 7 

5. Malbork 174 584629,00  3 026 000,00 0,173 38.345 8 

 

X. Promocja, kultura, sport i turystyka. 

 
1. Działalność promocyjno – kulturalna. 

Wydarzenia zorganizowane/wspierane organizacje przez Urząd Miejski w Sandomierzu w 
2020 r. 

 

R
a

z
e
m

 IILOŚĆ 
PATRIOTYCZNE 

ILOŚĆ 
PROMOCY-
JNE 

ILOŚĆ 
KULTURALNE 

WSPÓŁPRA-CA  
MIĘDZYNAROD
OWA 

 
2020: 

34 
 

14 4 16 3 

 2019: 
54 
 

18 10 20 6 

 
Najważniejszymi wydarzeniami, które odbyły się w Sandomierzu w 2020 roku były:  

• edycja hybrydowa Festiwalu Filmów i Spotkań NieZwykłych z koncertem jubileuszu 
działalności twórczej Jacka Cygana na dziedzińcu zamkowym.  
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• Wystawa  w 450. rocznicę „Zgody Sandomierskiej” zorganizowana w dolnych salach 
sandomierskiego Ratusza, 
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• Uroczysty panel z udziałem samorządowców i teoretyków administracji samorządowej w 
30. rocznicę powstania samorządu lokalnego, 

 
 

• Re-inauguracja zabytkowych dzwonów (w tym najstarszego dzwonu w Polsce – Piotr) w 
dzwonnicy kościoła Św. Jakuba, 
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• Sandomierz Fashion Street – pierwsze uliczne, modowe wydarzenie w regionie, łączące 
współpracę samorządów z czwórporozumienia wokół wspólnej idei mody, regionalizmu, 
opowieści o wybitnych kobietach z regionu, 

 
 

• Koncert operowy w 100-lecie Bitwy Warszawskiej,  
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• II Jarski Bieg o sandały bł. Wincentego Kadłubka   

 
 
Promocja ogólnopolska i międzynarodowa 
 

Lp. kraj nazwa mediów realizacja  

1.  Polska Onet.pl Quiz fotograficzny, przedstawiający historyczne 

miasta Polski w tym Sandomierz 

2. Polska Teleexpress TVP 

 

 

 

 

Rozgłośnie radiowe: Radio 

Poznań, Radio Kielce, Radio Łódź, 

Radio Kraków, Polskie Radio 

Katowice, Polskie Radio Lublin, 

Polskie Radio RDC 

 

 

Informacja w głównym wydaniu „Teleexpressu”     

o Voucherze Optymizmu, o jego innowacyjności 

 

Kampania promocyjna dotycząca Vouchera 

Optymizmu, który umożliwiał nabycie po 

promocyjnej cenie biletów oraz zniżek na usługi.  

Voucher mógł być realizowany od czasu 

ponownego udostępnienia obiektów do których 

się odnosi, po ustaniu ograniczeń wynikających    

z pandemii koronawirusa do 31 grudnia 2020 r.  

3. Polska Turyści.pl 

 

Artykuł przedstawiający najciekawsze atrakcje       

w mieście. 

4. Polska TVN Emisja na żywo w „Dzień dobry TVN”   inauguracji 

kolejnej edycji Festiwalu Filmów i Spotkań 

Niezwykłych nadawana z sandomierskiego Rynku 

Starego Miasta. Wzięli w niej udział dyrektor 

Festiwalu, aktor Andrzej Seweryn oraz 

sandomierscy wolontariusze.  

5. Polska Polonia TVP Emisja krótkiego programu „Fajna Polska” 

odcinka nakręconego w Sandomierzu, 

przedstawiającego najciekawsze atrakcje               

w mieście w tym przyrodnicze: Góry Pieprzowe, 

Wąwóz Królowej Jadwigi.  
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6.  Polska Onet.pl Artykuł przedstawiający najciekawsze 12 rzeczy, 

które warto zrobić w Sandomierzu.  

7. Polska Damskiesprawy.pl Artykuł o najciekawszych atrakcjach 

Sandomierza, adresowanych typowo do kobiet.  

8. USA Tripadvisor Artykuł obrazujący najciekawsze atrakcje 

turystyczne w Polsce, w tym sandomierskie: 

Bazylika Katedralna, Brama Opatowska, Wąwóz 

Królowej Jadwigi 

9. Polska  Nocowanie.pl Ranking „nocowanie.pl” w którym Sandomierz 

okazał się być najpopularniejszym ośrodkiem 

turystycznym województwa świętokrzyskiego 

10. Polska w10inspiracjidookolaswiata.pl Najciekawsze atrakcje Sandomierza                            

z przeznaczeniem do zwiedzania przez turystów.  

11. Polska TVP3 Kielce 450. rocznica Zgody Sandomierskiej                                
w dokumencie historycznym – film dokumentalny 

przygotowany wspólnie z LOT PZS w którym 

zaprezentowana została rekonstrukcja 

podpisania zgody, przygotowana przez 

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz 

rys historyczny przedstawiony przez lokalnych 

historyków.  

12. Polska  TVP3 Kielce  Emisja filmu zrealizowanego przez TVP3 Kielce 

pt. „Henryk Sandomierski i Templariusze” 

przygotowanego wspólnie z LOT PZS w którym 

zaprezentowana historia wątku sandomierskiego 

księcia Henryka przygotowana przez Chorągiew 

Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz rys 

historyczny przedstawiony przez lokalnych 

historyków 

13. Polska RM24.pl Artykuł przedstawiający historyczną oraz 
teraźniejszą żeglugę wiślaną  

14. Polska  TVN  W porannej audycji Dzień dobry TVN rozmowa       
z Mateuszem Waligórą, który zakończył swoją 
wyprawę szlakiem Wisły, PAŹDZIERNIK, DZIEŃ 
DOBRY TVN, RMF 24 – Podróżnik wyróżnił w 
programie, jako najpiękniejszy w całej Polsce 
odcinek rzeki Wisły – sandomierski.  

15. Cały Świat youtube W wyniku bezkosztowej współpracy Centrum 
Informacji Turystycznej, działającego przy 
Sandomierskim Centrum Kultury z dwójką 
znanych blogerów powstał materiał promujący 
atrakcje turystyczne Sandomierza. Z wizytą           
w Sandomierzu – mieście nie tylko Ojca 
Mateusza, Sandomierz – miasto nie tylko Ojca 
Mateusza, Świętokrzyskie Green Velo. Ponad 200 
km rowerowej sielanki BLOG + YOUTUBE 
Blogerzy, Ola Zagórska – Chabros i Marek 
Chabros 



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

124 
 

16. Cały Świat Magazyn ŚWIAT PODRÓŻE 

KULTURA   

Artykuł sponsorowany o Sandomierzu w numerze: 
Bezpieczne Wakacje, wydanie miało miejsce           
w miesiącach wakacyjnych, szacowany zasięg 
osiągnął ok. 600 tys. odbiorców, dystrybucja: 
Magazyn w wersji papierowej był dystrybuowany 
w autokarach POLONUS i lotniskach, w formie 
elektronicznej z magazynem można było bez 
opłat zapoznać się na platformach: e-kiosk,              
e-gazety, e-prasa, publico.pl, magazynswiat.pl. 

17.  Polska  TVP 1 Zaproszenie na Festiwal "Ucho Igielne"                          
w programie śniadaniowym „Pytanie na 
śniadanie”  

18.  Cały świat youtube Podkarpackie to Ty. Fenomen Miejsca. Fenomen 
Ludzi, reportaż o wydarzeniu „Sandomierz 
Fashion Street” oficjalny kanał województwa 
podkarpackiego. 

 
Dla porównania w 2019 roku, promocja ogólnopolska i międzynarodowa miała miejsce 

poprzez  6 różnych kanałów masowego przekazu (w 2020 roku – w 14). 

 
Działalność promocyjna – materialna i niematerialna 
 

Lp. Usługa/zakup Ilość 2019 r. Ilość 2020 r. 

1.  Wykonanie zdjęć z drona promujących Sandomierz 0 1775 

2.  Wykonanie filmów z drona promujących Sandomierz wraz z 

montażem 

0 20 

3.  Wykonanie filmów z drona promujących Sandomierz (wersja surowa) 0 343 

4.  Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Marki Sandomierza” 0 1 

5.  Rebranding logotypu graficznego Sandomierza z przekazaniem 

autorskich praw majątkowych. Opracowanie księgi znaku 

0 1 

6. Wkładki do czasopisma Sandomierzanin 11 6 

7. Usługa promocyjna podczas plebiscytów 4 2 

8. Telewizja internetowa TV Sandomierz – informator miejski 12 13 

9. Facebook – kampanie reklamowe na portalu 1 2 

10. Spot reklamowy (promocyjny) 3 8 

11. Promocja przez sport 5 2 

12. Udział w targach turystycznych 1 0 

13. Bilbordy promujące wydarzenia 8 2 
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14. Banery promujące wydarzenia 4 3 

15. Promocja poprzez serial „Ojciec Mateusz” 1 1 

16. Gadżety promocyjne: 

Razem: 
 

 

14420 

 

 

520 

17. Plakaty reklamujące wydarzenia  1 400 130 

18. Zaproszenia na wydarzenia/kartki świąteczne 1 600 300 

19. Zakup albumów promocyjnych:  

                                                                                            Razem: 

 

608 

 

0 

20. Wydawnictwa historyczno-naukowe w 2019: 

                                                                                           Razem: 

Wydawnictwa historyczno-naukowe w 2020: 

„Kazimierz Wielki i Sandomierz – W 650 rocznicę śmierci 

ostatniego króla Piasta” 

443  

 

 

500 

 
Promocja w mediach społecznościowych 

 
W 2020 roku fanpage  w mediach społecznościowych Sandomierz – Królewskie Miasto 

cieszył się ze względu na pandemię ogromną popularnością. Wirtualna rzeczywistość stała 
się w czasie pandemii miejscem, gdzie przeniosła się aktywność ludzi, stąd dostosowując się 
do tego „trendu” referat kultury, promocji, sportu i turystyki postawił mocno na promowanie się 
w mediach społecznościowych.   

 
Ilość osób obserwujących fanpage  

 2019  2020 Zamość 
2020 

Krynica 
Zdrój 
2020 

Kazimierz 
Dolny  2020 

Facebook – 
obserwujący 

25 560 39 219 3 062 12 146 18 179 

Instagram – 
obserwujący  

2 100 4 534          1 729        1 687            3 505 

 
2. Działalność turystyczna 

 
Ruch turystyczny na podstawie obiektów administrowanych przez miasto. 
 
Na podstawie poniższych danych widoczny jest znaczący spadek liczby turystów w zabytkach 
administrowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury i Muzeum Okręgowe                                
w Sandomierzu. Jak wiadomo sektor turystyczny ucierpiał najmocniej w skutek pandemii 
Covid-19, co oczywiście miało wpływ na frekwencję w obiektach turystycznych. Sezon 
turystyczny wystartował z dużym opóźnieniem, sama inauguracja wojewódzkiego sezonu 
turystycznego miała miejsce 25.06.2020 roku, była to mniej więcej cezura czasowa, od 
momentu której turystyka również w Sandomierzu zaczęła od nowa funkcjonować.  
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Jako ewenement na skalę ogólnopolską powstał tzw. Voucher Optymizmu – ciekawa oferta 
oparta na biletach wstępu do miejskich atrakcji, wzbogacona o zniżki od partnerów 
działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Informacjo o Voucherze pojawiła się w 
mediach ogólnopolskich, jako przykład dobrej praktyki w zakresie wsparcia branży turystycznej 
w czasach pandemii. Voucher dawał możliwość wcześniejszego zakupu, z możliwością 
wykorzystania po zdjęciu nałożonych przez rząd obostrzeń. Jego sprzedaż ruszyła 1.05.2020 
r.  
 

 

                      2019                     2020 

Liczba miejsc 
noclegowych 

2 128                    2 086 

Liczba obiektów 
noclegowych 

                       94                       91 

 
Wydarzenia o charakterze wystawienniczym w 2020 roku 

 
Sandomierz w tradycji przypisany jest do miast znajdujących się niegdyś na głównych 
szlakach handlowych, co za tym idzie istotną rolę dla kultury miasta i dla jego promocji 
odgrywają wydarzenia o charakterze wystawienniczym. W 2020 roku odbyło się w mieście ze 
względu na pandemię tylko jedno takie wydarzenie, był to Jarmark Jagielloński w dniach 4-5 
lipca.   

 

Ilość wydarzeń Rok Ilość wystawców 

6 2019 405 

1 2020 55 

 
Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz          
z Lokalną Organizacją Turystyczną Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. 

Nazwa atrakcji lub obiektu Liczba 
turystów  
w 2018 

Liczba 
turystów w 

2019 

Liczba  
turystów  

2020 

Liczba turystów  
w wybranych innych 
atrakcjach tur. woj. 

świętokrzyskim  
w 2020 r. 

Podziemna Trasa Turystyczna 207 378 173 478  60 608 Jaskinia Raj 
 

49 998 

Brama Opatowska 148 666 167 706  
 

48 362 Muzeum Minerałów  
i Skamieniałości  

w Świętej Katarzynie 
 

11 560 

Muzeum Okręgowe 51 264 61 061 30 570 Muzeum Zabawek  
w Kielcach   

 
15 104 

Bilety 3w1  
MOS/PTT/BO 

 6 957 2 782 Muzeum Sienkiewicza 
w Oblęgorku  

 
15 246 

Voucher Optymizmu - - 1 687 Pustelnia Złotego Lasu 
w Rytwianach 

 
10 752 
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Urząd Miejski współpracował w 2020 roku w zakresie promocji atrakcji turystycznych                     
z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz z Lokalną 
Organizacją Turystyczną Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej.  
W zakresie współpracy z ROT Sandomierz był promowany we wszystkich wydawnictwach, 
które ROT wydawała w roku 2020, Sandomierz był promowany także na portalu 
społecznościowym SWIETOKRZYSKIE, prowadzonym przez ROT.   
W obszarze partnerstwa z LOT miasto pojawiło się jako szeroko opisana atrakcja w folderach 
wydawanych przez LOT, ponadto we współpracy powstały dwa filmy promocyjne, 
produkowane przez TVP 3 Kielce – o Henryku Sandomierskim oraz o Zgodzie Sandomierskiej.   

 
Rok 2020 mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa był ważnym rokiem            
w kontekście planowania strategicznego działań promocyjnych. W pierwszej połowie roku 
podpisana została umowa z firmą Synergia na opracowanie dokumentu strategii marki 
Sandomierza. W zakresie tej umowy eksperci zorganizowali pięć pięciogodzinnych spotkań     
z interesariuszami tego dokumentu, byli wśród nich pracownicy i kierownicy merytorycznych 
komórek urzędu miejskiego oraz instytucji kulturalnych, ponadto społecznie pracowali nad 
powstaniem dokumentu przedstawiciele branży turystycznej i okołoturystycznej oraz rodzimi 
artyści. W wyniku wytężonej pracy zespołu oraz ekspertów powstał 61-stronicowy dokument 
marki Sandomierza, traktujący o tym jak kształtować działania promocyjno-marketingowe 
miasta, by Sandomierz stał się miastem kameralnych przyjemności, w którym turyści mogą 
cieszyć się pięknem zabytkowej tkanki miasta, wyjątkowym otoczeniem przyrodniczym oraz 
wyjątkowymi ofertami turystycznymi i okołoturystycznymi. W strategii opracowany został plan 
działań i wskazówek, dotyczący dużych projektów promocyjnych oraz codziennych działań 
marketingowych. W strategii zostały opisane cele, zamierzenia do osiągniecia poprzez pracę 
z tym dokumentem, ale także wskazane zostały narzędzia do wdrażania. W ramach 
opracowania strategii miały miejsce konsultacje dotyczące rebrandingu logotypu miasta 
Sandomierza. Korespondująca do założeń strategii wizualizacja logo, w odświeżonej szacie 
graficznej i zmienionych kolorach weszła do użytku końcem 2020 roku.  
 
 
3. Działalność sportowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

Podstawowym celem jednostki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu, 
rekreacji, turystyki. 

Zrealizowane wydatki:  

• w 2018 roku: 6.018.922,00 zł 

• w 2019 roku: 6.419.783,00 zł 

• w 2020 roku: 5.842.408,00 zł 
 

 

6.018.922,00 zł

6.419.783,00 zł

5.842.408,00 zł

2018 2019 2020



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

128 
 

 
Zrealizowane dochody: 

• w 2018 roku: 2.414.909,00 zł 

• w 2019 roku: 2.434.156,00 zł 

• w 2020 roku:    868 395,00 zł 

 

MOSiR Sandomierz prowadzi działalność i administruje miejskimi obiektami  

sportowo – rekreacyjnymi. 

Zrealizowane wydatki – podział na obiekty: 

• Pływalnia Kryta „Błękitna Fala” ul. Zielna 7 

2018 r.   – 2.443.685,00 zł 
2019 r. – 2.653.330,00 zł 
2020 r. – 2.587.725,00 zł 

 
 

• Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego 2a   

 2018 r.  –    486.377,00 zł 
 2019 r. –    513.660,00 zł 
 2020 r.  –    337.217,00 zł 

2.414.909,00 zł 2.434.156,00 zł

868.395,00 zł

2018 2019 2020

2.443.685,00 zł

2.653.330,00 zł

2.587.725,00 zł

2018 2019 2020
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Kompleks sportowy - wydatki :   

• Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a   

• Sandomierski Park „Piszczele”  

• Kompleks Rekreacyjny przy ul. Żółkiewskiego  

• Lodowisko sezonowe przy ul. Żółkiewskiego 
 

2018 r.   – 1.744.165,00 zł                                                                                                   
2019 r. .– 1.820.933,00 zł   
2020 r.                                   – 1.685.835,00 zł                                                                                                                                                                                              

   

 

 

• Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego   

2018 r.   – 640.616,00 zł                                                                                                   
2019 r. – 754.362,00 zł      
2020 r.                                      – 635.693,00 zł                                                                             

486.377,00 zł
513.660,00 zł

337.217,00 zł

2018 2019 2020

1.744.165,00 zł

1.820,933,00 zł

1.685.835,00 zł

2018 2019 2020
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• Ciągi Rowerowo – Piesze ul. Podwale  

2018 r.   – 138.085,00 zł                                                                                                   
2019 r. – 118.068,00 zł     
2020 r. – 129.435,00 zł                                                                                            

                                                                                      

• Kompleks rekreacyjny Osiedle Huta - wydatki:  

• Centrum Rekreacji ul. Portowa 24   

• Basen letni ul. Portowa 24 

• Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego   

• Boisko „Orlik” przy ul. Baczyńskiego 

• Słupy plakatowe  
 

2018 r.   – 565.994,00 zł                                                                                                   
2019 r. – 559.430,00 zł                                                                                                   
2020 r. – 466.503,00 zł                                                                                                   

640.616,00 zł

754.362,00 zł

635.963,00 zł

2018 2019 2020

138.085,00 zł

118.068,00 zł

129.435,00 zł

2018 2019 2020
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Wydatki w grupach paragrafów  

• Wynagrodzenia i składki (67 etatów) + umowy zlecenia  

2018 r.   –  3.711.433,00 zł 
2019 r. –  4.099.402,00 zł 
2020 r. –  3.851.216,00 zł 

 

• Wydatki na realizację zadań statutowych 
2018 r.   –  2.237.593,00 zł 
2019 r. –  2.252.991,00 zł 
2020 r. –  1.939.658,00 zł 

 

 
 

 

565.994,00 zł 559.430,00 zł

466.503,00 zł

2018 2019 2020

3.711.433,00 zł

4.099.402,00 zł

3.851.216,00 zł

2018 2019 2020

2.237.593,00 zł
2.252.991,00 zł

939.658,00 zł

2018 2019 2020
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• Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 2018 r.  –    69.896,00 zł 
 2019 r. –    67.390,00 zł 
 2020 r.  –    51.534,00 zł 

 

Działalność merytoryczna: 

W ramach działalności statutowej, MOSiR Sandomierz corocznie opracowuje 
kalendarz imprez. Na rok 2020 kalendarz imprez MOSiR przewidywał 29 wydarzeń                        
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. W związku z wystąpieniem pandemii Covid 19 
działalność placówki została istotnie ograniczona. Występowały czasowe przestoje wszystkich 
obiektów sportowych ze względu na obowiązujące zakazy i obostrzenia. Pracownicy 
nieczynnych obiektów byli zaangażowani w realizacje innych czynności (np. prace 
porządkowe na terenie miasta), bądź przebywali na tzw. „postojowym”. 

Realizacja wydarzeń z kalendarza imprez na rok 2020 została zrealizowana na 
poziomie 45 %, przeprowadzono łącznie 13 przedsięwzięć. 

Wydatki: 

Plan finansowy (przed korektą) zakładał wydatki na poziomie 6.885.758,00 zł, 
natomiast realizacja wyniosła 5.842.408,00 zł, co stanowi  84% planu. 

Dochody: 

Planowane dochody przyjęto na poziomie 1.246.000,00 zł, natomiast realizacja 
dochodów wyniosła 868.395,00 zł, co stanowi  70% planu. 

Obiekty sportowe i tereny administrowane przez MOSiR: 

➢ Hala Sportowa ul. Patkowskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 
➢ Pływalnia Kryta – obiekt w stanie ogólnym dobrym, eksploatowany od 20 lat, celowym jest 

przeprowadzenie modernizacji obiektu i dostosowanie do obecnych standardów                       
i oczekiwań klientów – MOSiR nie otrzymał w budżecie na 2020r środków na ten cel, 

➢ Stadion Sportowy ul. Koseły – obiekt w stanie wymagającym poniesienia znacznych 
nakładów finansowych – prace niezbędne do wykonania: naprawa dachu nad budynkiem 
głównym (nadbudowa), wymiana murawy na płycie głównej boiska piłkarskiego, wymiana 
nawierzchni na bieżni lekkoatletycznej (w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 
28.07.2020r. przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA wydane zostało świadectwo 
dopuszczające warunkowo bieżnię do użytkowania do dnia 31.12.2022r. pod warunkiem 
wykonania niezbędnych napraw i zaleceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami WA             
i PZLA) - MOSiR nie otrzymał w budżecie na 2020r środków na ten cel, 

69.896,00 zł 67.390,00 zł

51.534,00 zł

2018 2019 2020
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➢ Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 
➢ Centrum Rekreacji ul. Portowa – obiekt wymaga generalnego remontu, stan obiektu 

wykluczył możliwość przeprowadzenia termomodernizacji obiektu. Na terenie obiektu 
zlokalizowane są sezonowe baseny letnie, których stan techniczny pomostów jest zły, 
wymagają kompleksowej naprawy - MOSiR nie otrzymał w budżecie na 2020r środków na 
ten cel, 

➢ Boiska „Orlik” ul. Baczyńskiego - obiekt w stanie ogólnym dobrym, 
➢ Park Osiedlowy z tężnią solankową przy ul. Baczyńskiego - obiekt w stanie ogólnym 

bardzo dobrym, 
➢ Kompleks Rekreacyjny ul. Żółkiewskiego – obiekt w stanie ogólnym dobrym, 
➢ Park Piszczele – obiekt w stanie ogólnym dobrym, w 2020 r. Utworzono ścieżkę 

przyrodniczo – edukacyjną (element podlegający dalszemu rozwojowi). Dokonano 
nasadzeń nowych drzew. Konieczna jest naprawa schodów od ul. Krępianki, wymiana 
palisad przy cieku wodnym oraz modernizacja placu zabaw. MOSiR nie otrzymał                   
w budżecie na 2020r środków na ten cel. 

➢ Ciągi Pieszo – rowerowe - obiekt w stanie ogólnym dobrym, 

Plac Rawelin (okolice armat), ul. Podwale Dolne, szalet - obiekty w stanie ogólnym dobrym. 
 
 
XI. Instytucje Kultury 
1) Sandomierskie Centrum Kultury 
Sandomierskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
Gmina Sandomierz. Placówka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego 
przez Urząd Miejski w Sandomierzu pod numerem 2.  

Działania SCK zorientowane są na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
aspiracji kulturalnych, tworzenie, upowszechnianie, promowanie aktywnego i kreatywnego 
uczestnictwa w kulturze, organizowanie wydarzeń kulturalnych, animację czasu wolnego oraz 
integrację społeczności lokalnej.  

W skład SCK wchodzą: Dworek Koćmierzów, Port Kultury, Ośrodek Promocji Aktywności 
Kulturalnej, pracownie artystyczne na Rynku Starego Miasta, Kino Starówka, Centrum 
Informacji Turystycznej, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, obiekt noclegowy 
„Krępianka”, Garaż Muzyczny, Sala ekspozycyjna w Ratuszu. 

Zajęcia organizowane w poszczególnych obiektach adresowane są głównie do dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Sandomierza. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć 
to głównie wynagrodzenie instruktorów, utrzymanie obiektów, koszty związane z bieżącymi 
zakupami koniecznych materiałów, kostiumów, koszty transportu. 

W SCK zatrudnionych jest łącznie 39 pracowników etatowych na 36,75 etatu.  
Przychody i koszty SCK w latach 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Koszty 4.305.652,36 zł 4.544.368,75 zł 3.047.689,04 zł 

Przychody 2.922.839,95 zł 3.130.342,02 zł 1.639.231,77 zł 

Dotacje 1.500.000,00 zł 1.250.000,00 zł 1.320.299,27 zł 

Inne przychody operacyjne 133.735,03 zł 100.365,36 zł 115.031,89 zł 

 
Znaczący spadek przychodów w 2020 roku spowodowany został efektami epidemii 
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koronawirusa, co z kolei przeniosło się na konieczność zmniejszenia kosztów placówki.  
Działalność SCK w latach 2018-2020 

SCK jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 
mających miejsce na terenie Gminy Sandomierz. Najważniejsze imprezy to: Powitanie 
Nowego Roku, Finał WOŚP, Dzień Św. Patryka, Noc Muzeów, Festiwal Filmów-Spotkań 
Niezwykłych, Dni Sandomierza, Cuda wianki, Dookoła Wody Festiwal, Jarmark 
Jagiellońskiego, Sandomierskie Wieczory Organowe, Festiwal „Muzyka w Sandomierzu", 
Witamina Jazz, Rockowe Mikołajki. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Koncerty 41 42 12 

Spektakle taneczne/teatralne/kabaretowe 12 6 5 

Festiwale muzyczne/imprezy plenerowe 20 12 4 

wydarzenia współorganizowane przez SCK 43 109 21 

Spotkania autorskie i wykłady 14 4 2 

Warsztaty tematyczne 22 8 - 

Wystawy 16 9 8 

Udział formacji SCK w konkursach 7 7 - 

Inne 13 - 14 

 

Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne ograniczenie wydarzeń kulturalnych        
w 2020 roku.  Większość z nich ze względu na reżim sanitarny została przeniesiona do 
formuły online. 

2018 2019 2020
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Wydarzenia kulturalne jakie udało się zrealizować w całości w formie online w 2020 roku 
pomimo pandemii lub ze względu na nią: 

Wydarzenie Liczba odbiorców 

Niepodległość w sieci: „Ok(n)o na Polskę” - konkurs fotograficzny 18552 

Niepodległość w sieci: „Sandomierz świętuje niepodległość” - bicie 
rekordu 102 udostępnień plakatu okolicznościowego na 102. 
rocznicę odzyskania niepodległości 

4015 

Niepodległość w sieci: „Krajobraz nie(p)odległego Sandomierza” - 
wirtualna prezentacja archiwalnych fotografii związanych z  
Sandomierzem 

11942 

Niepodległość w sieci: „Do hymnu” – odegranie hymnu państwowy 
zamiast sandomierskiego hejnału. „Ratusz w barwach 
narodowych” - patriotyczna iluminacja na elewacji ratusza 

404 

Boże Narodzenie wirtualnie: „Najpiękniejsza choinka w mieście” - 
konkurs fotograficzny 

27181 

Boże Narodzenie wirtualnie: „Znani wspominają Boże Narodzenie. 
Zgadnij czyje to wspomnienie” – konkurs na odgadywanie znanych 
autorów świątecznych wspomnień 

8402 

Boże Narodzenie wirtualnie: „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” 
– kalendarium zimowych refleksji 

4454 

Boże Narodzenie wirtualnie: „Sandomierz- w poszukiwaniu Bożego 
Narodzenia” – prezentacja 4 filmów o poszukiwaniu śladów Bożego 
Narodzenia w sztuce, tradycji ludowej, Kościele i literaturze 

7369 

Boże Narodzenie wirtualnie: „Świąteczne bryllowanie” – akcja 
społeczna polegająca na czytaniu i nagrywaniu wierszy Ernesta 
Brylla oraz emisja filmiku z bożonarodzeniowym przesłaniem 
nagranego przez poetę specjalnie dla Sandomierza   

45038 

Razem odbiorcy  127357 

 
Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności SCK w 2020 r. 

− brak jasnych wytycznych, totalna zmiana dotychczasowych metod pracy  
i komunikowania się, 

− brak sprzętu do oferty online i pracy zdalnej, brak czasu na naukę nowych metod, 
narzędzi do prowadzenia zajęć/wydarzeń online, 

− brak bezpośredniego kontaktu instruktorów z uczestnikami negatywnie wpłynął  
na kontakty międzyludzkie – utrata wypracowanego zaufania i zaangażowanie 
lokalnych społeczności. Bezpośrednie relacje z ludźmi to był atut ich działania oraz 
sedno pracy animatora: wartość i warunek konieczny realizowania edukacji kulturowej. 
Zaburzona integracja uczestników – odbiorców oferty SCK 

− spadek frekwencji widzów, mniej uczestników wydarzeń kulturalnych,  

− spadek przychodów z działalności gospodarczej, 

− zatrzymano lub ograniczono działania inwestycyjne (remonty, zakup sprzętu itd.), 

− obniżono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne, 
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− obniżono wynagrodzenie pracownikom prowadzącym jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

− wstrzymano realizację największych imprez cyklicznych, 

− odwołano organizację obozu tanecznego na Mazurach dla Formacji Tanecznej 
Paradox, 

− zawieszone części zajęć: zajęcia musicalowe, modelarskie, szachowe, kurs 
komputerowy, gimnastyki ogólnousprawniającej, zajęć rekreacyjnych dla dorosłych, 

 
Analiza danych ilościowych oraz finansowych porównując 2019 i 2020 rok: 

• podsumowanie ruchu turystycznego w oparciu o liczbę sprzedanych biletów na 
Bramę Opatowską i do Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2019 2020 

Brama Opatowska 160.297 48.362 

Podziemna Trasa Turystyczna 164.407 60.608 

 

• podsumowanie ruchu turystycznego w oparciu o przychody z Bramy 
Opatowskiej oraz Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2019 2020 

Brama Opatowska 761.469,32 zł 325.194,57 zł 

Podziemna Trasa Turystyczna 1.486.421,80 zł 777.157,06 zł 

 

• podsumowanie ruchu turystyczne w oparciu o dochody z Bramy Opatowskiej 
oraz Podziemnej Trasy Turystycznej: 

 2019 2020 

Brama Opatowska 583.476,91 zł 253.528,03 zł 

Podziemna Trasa Turystyczna 1.095.962,43 zł 513.140,82 zł 

 
Spadek dochodów i ilości wejść do w/w obiektów spowodowany został epidemią 
koronawirusa, a co za tym idzie ograniczeniami w funkcjonowaniu SCK i narzuconym 
reżimem sanitarnym.  

 
2) Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 
    

Frekwencja 

  2020 2019 2018 

Bilety 35806 44440 32116 

Bezpłatne 2868 2779 2929 

Wydarzenia 5510 12949 4167 

Razem 44184 60168 39212 
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Działalność edukacyjna 

  2020 2019 2018 

liczba uczestników 899 2065 1257 

 
 
  

   

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
    

Wydarzenia 

  2020 2019 2018 

ilość wydarzeń 23 38 44 
    

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Powiększanie zasobów Muzeum 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 7 473 42 

Dział Etnograficzny 4 96 14 

Dział Historyczny 666 210 24940 

Dział Sztuki 7 188 160 

Dział Literatury 688 0 0 
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Liczba sporządzonych kart ewidencyjnych 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 12 101 9 

Dział Etnograficzny 34 0 15 

Dział Historyczny 255 45 37 

Dział Sztuki 7 32 386 

Dział Literatury 196 46 190 

Dział Konserwacji 0 45 0 

 
 
 
 

   

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dokumentacja fotograficzna w poszczególnych działach 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 60 0 72 

Dział Etnograficzny 245 1232 200 

Dział Historyczny 455 0 205 

Dział Sztuki 323 613 300 

Dział Literatury 2143 283 141 

Dział Konserwacji 0 112 0 
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Liczba zinwentaryzowanych muzealiów 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 0 100 9 

Dział Etnograficzny 34 1 15 

Dział Historyczny 666 0 24883 

Dział Sztuki 7 188 186 

Dział Literatury 190 0 190 

 
 
 

   

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

   

 

 
   

    

 

Zabytki MOS poza siedzibą 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 58 156 16 

Dział Etnograficzny 59 15 0 

Dział Historyczny 1 31 7 

Dział Sztuki 2 13 4 

Dział Literatury 6 92 0 
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Konserwacja obiektów 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 0 1 0 

Dział Etnograficzny 25 9 3 

Dział Historyczny 3 0 0 

Dział Sztuki 282 44 49 

Dział Literatury 0 0 0 
    

    

    
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Biblioteka 

  2020 2019 2018 

Książki 6723 6485 6310 

Katalogi 1832 1832 1804 

Tytuły czasopism 337 337 337 

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

0

50

100

150

200

2020
2019

2018

Zabytki MOS poza siedzibą

Dział Archeologiczny

Dział Etnograficzny

Dział Historyczny

Dział Sztuki

Dział Literatury

0

50

100

150

200

250

300

2020
2019

2018

Konserwacja

Dział Archeologiczny

Dział Etnograficzny

Dział Historyczny

Dział Sztuki

Dział Literatury

0

2000

4000

6000

8000

2020
2019

2018

Biblioteka

Książki

Katalogi

Tytuły czasopism



Raport o stanie Gminy Sandomierza za rok 2020 
 

141 
 

    

Biblioteka Zakupy 

  2020 2019 2018 
 

Książki 
 

5 1 16 

    
    

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Biblioteka Dary 

  2020 2019 2018 

Książki 143 174 112 

Katalogi 31 17 13 

czasopisma 0 0 167 
    

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

    

Biblioteka 

  2020 2019 2018 

Ilość kart katalgowych 154 498 128 

 
 
 

   

    

    

    

    

 

  

   

Wystawy 

  2020 2019 2018 

wystawy stałe w muzeum 14 13 12 

wystawy stałe poza siedzibą 
muzeum 

4 1 0 

wystawy czasowe w muzeum 19 25 24 

wystawy czasowe poza 
siedzibą muzeum 

4 1 2 
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Prace dokumentacyjne/opracowania wyników badań 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 13 10 5 

Dział Etnograficzny 9 7 13 

Dział Historyczny 29 9 16 

Dział Sztuki 42 24 35 

Dział Literatury 20 15 0 

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

Publikacje pracowników 

  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 0 1 0 

Dział Etnograficzny 0 1 0 

Dział Historyczny 3 5 3 

Dział Sztuki 2 6 2 

Dział Literatury 0 0 0 

Dyrektor Dominik Kacper 
Płaza 

0 3 3 
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  2020 2019 2018 

Dział Archeologiczny 0 1 1 

Dział Etnograficzny 0 1 0 

Dział Historyczny 3 12 8 

Dział Sztuki 0 0 0 

Dział Literatury 1 0 0 

Dział Edukacyjno-Promocyjny 2 0 0 

Dyrektor Dominik Kacper 
Płaza 

0 6 3 

 
 
 

   

    
 

   

    

    

    

    

    

    

 

  

   

    

  
   

Profilowane zajęcia edukacyjne  

  2020 2019 2018 

lekcje muzealne 28 30 81 

wykłady otwarte 0 0 1 

warsztaty w siedzibie 28 36 35 
    

Social Media 

  2020 2019 2018 

Facebook 703 457 481 

Instagram 93 52 35 

YouTube 56 6 7 
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Wydawnictwa druki ulotne 

  2020 2019 2018 

nakład 1466 1100 6074 

przedsięwzięcia 22 36 31 
    

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 
Zestawienie wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu w 2020 roku 
 

Wernisaże, spotkania i wydarzenia muzealne – 23: 
2020.01.19 – Wernisaż wystawy „Miedzy Manhattanem, a lasowiacką strzechą”  
2020.01.24 – Otwarcie wystawy „Nabytki muzealne 2019” 
2020.02.14 – Wernisaż wystawy „Ryszard Gancarz. Malarstwo/Rysunek” w SCK w  Mielcu 
2020.02.21 –Wernisaż wystawy „Niebezpieczne zabawy” Henryka Cześnika 
2020.03.06 – III spotkanie naukowe „Styki Kultury – Kultury Styki" – Wilczyce stan. 10. 
Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej 
2020.06.01 –  Finał konkursu „ECO-THINKING. Piękne Małpy Europy” 
2020.06.10 – Otwarcie wystawy „Szachy Sandomierskie”  
2020.06.22 – Otwarcie wystawy plenerowej „Wisła w Sandomierzu – 10 lat po powodzi”  
2020.06.25 – Oficjalne zakończenie roku akademickiego w ramach MUD  
2020.07.16 – Wernisaż wystawy „Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie” 
2020.07.26 – Wolne Śpiewanie – 76. rocznica Powstania Warszawskiego i akcji “Burza”  
2020.08.25 – Spotkanie muzealne – Guziki, kule, groby. Archeologiczne badania pola bitwy 
pod Wagram 
2020.09.12 – wernisaż wystawy „Bohaterowie Wolności” i uroczystości obchodów  40-lecia 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 
2020.09.12-20 – Europejskie Dni Dziedzictwa  
2020.09.20 – XVIII Edycja Konkursu pt. „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”  
2020.09.22-23 – spotkania muzealne „Twórczość Witolda Gombrowicza. Spotkanie z prof. 
Anną Spólną”  
2020.09.26 – wernisaż wystawy „Struktura i Forma. W dialogu z biżuterią”  
2020.09.26 – Jesienna Noc Muzeów  
2020.10.03 – IV spotkanie z cyklu „Pamięci Sandomierskich Kolumbów”  
2020.10.23 – Online – wernisaż wystawy „Nieobecni – z dziejów społeczności żydowskiej w 
Sandomierzu” 
2020.11.19 – debata historyczna online „Rezydencje Królewskie. Oficjalne i letnie” – 
Darmowy Listopad 
2020.11.22 – wirtualny spacer po Zamku Królewskim w Sandomierzu – Darmowy Listopad 

 
Imprezy współorganizowane przez MOS – 18:   
2020.01.07 – Konkurs MECHATRONIKA I KOSMETOLOGIA 
2020.01.25 – Lwowskie Trio Fortepianowe 
2020.01.26 – Koncert Chórów Prawosławnych 
2020.02.02 – Wojciech Tremiszewski Trio 
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2020.02.11 – Spotkanie z przedstawicielami Gmin Powiatu Sandomierskiego 
2020.02.13 – Wykład otwarty Małgorzaty Makowskiej (UJK)  „Biomechanika miłości" 
2020.02.16 – Koncert walentynkowy chóru zamkowego SAN-do-MIR (200 osób) 
2020.02.17 – Warsztaty #TUITERAZ. Świadomość bycia w życiu 
2020.02.28-30 – III Gala Orderu Rzeki Wisły 
2020.03.07 – Sandomierzanin roku 2019 
2020.03.08 – Moc Kobiecości II odsłona  
2020.07.03 – Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych 
2020.07.06 – Koncert urodzinowy Jacka Cygana 
2020.07.11,18 – Kino plenerowe na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu 
2020.07.25 – Letni Festiwal Muzyki Sakralnej „Ucho Igielne” – koncert na Zamkowym 
Dziedzińcu 
2020.08.08 – Koncert z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 
2020.08.09 – Spotkanie– debata w ramach Sandomierz Fashion Street 
2020.10.04 – II Jarski Bieg Na Zdrowie! ..o sandały bł. Wincentego Kadłubka 
Wydarzenia odwołane – 6: 
Warsztaty Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej – 1 kwietnia 2020 
Śniadanie Wielkanocne – 4 kwietnia 2020 
Wystawa „Szwarc-Bronikowski. Podróże w nieznane” – otwarcie 24 kwietnia 2020 
Spotkania z Tradycją – warsztaty układania świątecznych bukietów  – 14 sierpnia 2020 
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” – współorganizowany z Sandomierskim Centrum Kultury 
– sierpień 2020 
Inauguracyjna edycja Sandomierskiego Festiwalu Literackiego „Pociąg do literatury” – 
wrzesień 2020 
 
Działalność edukacyjna: 
KONKURSY – 1: 
❖ Konkurs plastyczny MOS i Fabryki Porcelany AS Ćmielów  

„ECO-THINKING. Piękne Małpy Europy” 
 

LEKCJE – 28: 
❖ Warsztat pracy archeologa (3) 
❖ Na obiedzie u króla (1) 
❖ Doradztwo zawodowe (2) 
❖ Sandomierskie legendy (3) 
❖ W odwiedzinach u pradziadków (4) 
❖ Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie (15) 

 
WARSZTATY – 28: 
❖ Ferie 2020– Akcja Animacja! 27.01 – 31.01, 4.02 2020 r. – 6 warsztatów  
❖ Wakacje – Lato w Zamku – Czwartki w Muzeum – 5 warsztatów 
❖ Muzealny Uniwersytet Dziecięcy – 9 wykładów/warsztatów 
❖ Muzealny Klub Szachowy – 7 warsztatów 
❖ Webinarium online – „Aktualnie w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Ne'edár/  ר  ֶנְעדַּ

/Nieobecni – z dziejów społeczności żydowskiej w Sandomierzu" 
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Wernisaż wystawy „Między Manhattanem, a lasowiacką strzechą”  
Na ekspozycji znalazły się fotografie mody odwołującej się w swojej estetyce do haftu 
lasowiackiego, ludowego stroju sandomierskiego, dziedzictwa Puszczy Sandomierskiej i  
lokalnego folkloru. Zaskakującym tłem dla stylizacji inspirowanych etnodesignem stały się ulice 
Manhattanu – serca jednego z największych miast świata. 
 

 
 
 
Otwarcie wystawy „Nabytki muzealne 2019” 
Prezentowane przedmioty to najcenniejsze i najciekawsze obiekty, o które wzbogaciły się 
zbiory Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w 2019 roku. Muzealia trafiły do zbiorów różnymi 
drogami: jako przekazy depozytowe, zakupy lub dary. 
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Wernisaż wystawy „Ryszard Gancarz. Malarstwo/Rysunek” w SCK w  Mielcu 
Wystawa Muzeum Okręgowego w Sandomierzu pt. „Ryszard Gancarz. Malarstwo/Rysunek” 
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. W uroczystym otwarciu ekspozycji w rodzinnym 
mieście Ryszarda Gancarza udział wzięła najbliższa rodzina artysty i szerokie grono jego 
przyjaciół.  
 

 
 

Wernisaż wystawy „Niebezpieczne zabawy” Henryka Cześnika 
Podczas uroczystego otwarcia o wystawie, jej realizacji, charakterze twórczości Henryka 
Cześnika i postaci artysty opowiedzieli Dyrektor Muzeum, dr Dominik Kacper Płaza, Dyrektor 
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Zbigniew Buski, Jerzy Zegarliński z Agencji Zegart oraz 
sam autor prac, profesor Henryk Cześnik. 
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Otwarcie wystawy „Szachy Sandomierskie”  
W roku 1962, podczas badań wykopaliskowych, prowadzonych na Wzgórzu Staromiejskim      
w Sandomierzu przez Eligię i Jerzego Gąssowskich, archeologów z Polskiej Akademii Nauk, 
odkryto wykonane ręcznie z poroża jelenia szachy, nazwane później sandomierskimi.  
Przez dekady ten wyjątkowy zespół zabytków pozostawał w depozycie, jednak dzięki wsparciu 
prof. Andrzeja Buko oraz zrozumieniu prof. Jerzego Maika, Dyrektora Instytutu Archeologii          
i Etnologii PAN w Warszawie udało się pozyskać ten unikatowy zestaw bierek szachowych na 
własność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 
 

Otwarcie wystawy plenerowej „Wisła w Sandomierzu – 10 lat po powodzi”  
Wystawa „Wisła w Sandomierzu – 10 lat po powodzi” przygotowana przez Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu we współpracy z PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarski 
Wodnej w Krakowie. Wystawa podejmowała temat walki z żywiołem, jakim stała się dla 
mieszkańców regionu sandomierskiego Wisła w maju i czerwcu 2010 roku. Na archiwalnych 
zdjęciach można zobaczyć heroiczne starania i walkę o miasto oraz późniejsze działania 
inwestycyjne realizowane przez Wody Polskie w ramach projektu „Ochrona 
przeciwpowodziowa Sandomierza”, poprawiające bezpieczeństwo powodziowe na tym 
obszarze. 
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Wernisaż wystawy „Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie” 
Projekt wystawienniczy Muzeum powstały we współpracy z NSG Group w Polsce. Historia 
produkcji szkła w Sandomierzu i jego okolicy sięga lat 30. XX wieku. Jej rozkwit od zawsze 
miał znaczny wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Wystawa z istotną narracją historyczną 
pomiędzy Sandomierzem, a zlokalizowaną na jego terenie hutą szkła. Poza rysem 
historycznym, umożliwiała poznanie procesu technologii produkcji szkła w najdrobniejszych 
detalach – od ziarna piasku aż po wysokoprzetworzoną taflę szkła. 

 
 
Lato z Radiem w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 
Najpopularniejsza letnia audycja radiowa w Polsce realizowana w Muzeum Okręgowym                
w Sandomierzu. Wizyta Polskiego Radia była związana z plebiscytem Turystycznej Listy 
Przebojów. Materiał dotyczył siedziby Muzeum – Zamku Królewskiego w Zamku, 
najcenniejszego zabytku – Szachów Sandomierskich oraz najnowszej wystawy edukacyjnej 
„Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie”. 
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Wolne Śpiewanie – 76. rocznica Powstania Warszawskiego i akcji “Burza”  
Pieśni patriotyczne, niepodległościowe i powstańcze były hołdem oddanym z okazji 76. 
rocznicy Powstania Warszawskiego i akcji "Burza" oraz poległych w bitwie pod Pielaszowem. 
W czasie wydarzenia chwilą ciszy uczczona została także pamięć brygadiera Adama Bidasa, 
który w 2019 roku zmarł po długiej walce z chorobą. 
 

 
 
Wernisaż wystawy „Bohaterowie Wolności” i uroczystości obchodów  40-lecia 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 
Uroczyste obchody 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego "Solidarność". Podczas uroczystości odbył się wernisaż wystawy „40 rocznica – 
Bohaterowie Wolności”, będącej upamiętnianiem powstania "Solidarności", przedstawionego 
z perspektywy lokalnej, sandomierskiej działalności. Jej narracja prezentuje lokalnych, 
nieznanych powszechnie Bohaterów Wolności, którzy odważnie przeciwstawiali się władzy 
komunistycznej. Na ekspozycji znajdują się zabytki z okresu od sierpnia 1980 roku do grudnia 
1981 roku – oryginały dokumentów, skany, flagi, listy itp. 
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Europejskie Dni Dziedzictwa  
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także 
najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko 
pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego. Tematem Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 była „Moja droga”.  
 
Wydarzenia w ramach EDD 2020 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 
Darmowe lekcje muzealne – Bierz książki i w drogę! Świętokrzyski szlak literacki 
Przegląd filmów „Świat w obiektywie Stanisława Szwarc-Bronikowskiego” 
Spacer – Na wspólnej drodze – Szlak Kultury Żydowskiej w Sandomierzu 
Wystawa jednego obiektu: Portret Bronisława Piłsudskiego 
Sandomierski spacer po literackich śladach Jarosława Iwaszkiewicza 
Sandomierski spacer po literackich śladach Wiesława Myśliwskiego 
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XVIII Edycja Konkursu pt. „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”  
Motywem przewodnim zmagań kulinarnych były słodkie wypieki – ciasta regionalne. Pięć 
delegacji miast i gmin powiatu sandomierskiego: Dwikozy, Koprzywnica, Samborzec, 
Sandomierz, Zawichost, rywalizowało ze sobą o zdobycie nagrody głównej - Srebrnej Chochli, 
ufundowanej przez Burmistrza Miasta Sandomierza. Reprezentacje miast i gmin prezentowały 
konkursowe wypieki przed zgromadzoną publicznością oraz komisją jurorską powołaną przez 
organizatora – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Jurorzy zwracali uwagę na regionalne 
pochodzenie ciast, dobór składników, sposób wykonania, indywidualne walory smakowe, 
przyjętą formę prezentacji oraz estetykę gminnych stoisk. 
 

 

 
 

Jesienna Noc Muzeów  
Wyjątkowa, jesienna edycja Nocy Muzeów w Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim                      
w Sandomierzu. W programie wydarzenia znalazł się m. in.: wernisaż wystawy "Forma                          
i Struktura. W dialogu z biżuterią", pokonkursowa ekspozycja prac uczniów specjalizacji 
jubilerskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, wystawa czasowa "Ja, Gombrowicz". 
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Online – wernisaż wystawy „Nieobecni – z dziejów społeczności żydowskiej                          
w Sandomierzu” 
Ekspozycja, która po raz pierwszy w formie monograficznej przedstawiła losy społeczności 
żydowskiej w Sandomierzu i Ziemi Sandomierskiej od połowy XIV w. aż do czasu holokaustu 
podczas II wojny światowej. Podczas uroczystego otwarcia, udostępnionego dla publiczności 
za pośrednictwem relacji online na kanale telewizji interenetowej SandomierzTV, odczytane 
zostało przemówienie Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury                             
i Dziedzictwa Narodowego, w którym przekazał wyrazy szacunku, podziękowania i gratulacje 
dla wszystkich pracowników Muzeum, którzy przyczynili się do powstania tej niezwykle ważnej 
wystawy. 

 
 
Wirtualny spacer po Zamku Królewskim w Sandomierzu – Darmowy Listopad 
Kontynuowana od 2012 roku akcja Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich, której 
organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu to jedno                                
z najważniejszych wydarzeń promujących siedziby polskich monarchów, zabytki i muzealne 
zbiory. Jej celem jest edukacja poprzez sztukę, zwiększenie dostępności do narodowych 
instytucji kultury oraz wzrost uczestnictwa w kulturze, szczególnie wśród dzieci, młodzieży              
i seniorów. Program Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich 2020  (realizowany 
przez Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki 
Królewskie, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim              
w Sandomierzu), zaistniał w tym roku wyłącznie w przestrzeni internetowej. Ze względu na 
zagrożenie pandemiczne, pięć Rezydencji Królewskich podjęło się trudnego zadania 
przeniesienia wszystkich aktywności do rzeczywistości wirtualnej. 
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3) Miejska Biblioteka Publiczna 
W skład Biblioteki wchodzą następujące działy: 

• ul. Parkowa 1- Wypożyczalnia dla Dorosłych 
                        Oddział dla Dzieci 
                        Czytelnia 
                        Dział Zbiorów Audiowizualnych 
                        Dział Zbiorów Specjalnych 

• ul. Armii Krajowej 5A- Filia Nr 1 

• ul. Portowa 24- Filia Nr 2 
 
 Praca do 8 marca 2020 odbywała się w systemie 2-zmianowym, zaś po ogłoszeniu 
pandemii Biblioteka przeszła na prace 1 zmianową, soboty nieczynne. 
 Od września 2020 r. zamknięte zostały Działy: Zbiorów Specjalnych i Zbiorów 
Audiowizualnych z powodu remontu i przebudowy budynku. 
 Zbiory te przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul Mickiewicza, trafiły tam też 
kolekcje zbiorów prof. Zbigniewa Kabaty, Rodziny Kamockich, książki z autografami pisarzy       
i poetów, Multiroom- magiczny dywan i wyposażenie. 
 Pozostałe Zbiory: Czytelni (nieczynna od września 2020) oraz Oddziału dla Dzieci            
i Wypożyczalni zostały przeniesione do lokalu SSM przy ul. Armii Krajowej 1. Biblioteka 
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wznowiła  działalność od 18 stycznia 2021 r. Praca odbywa się w godz. 9.00-16.00, oprócz 
sobót. 
 
I. Zbiory biblioteki w jednostkach inwentarzowych 

Zbiory biblioteki w jednostkach inwentarzowych ogółem 

Rok Liczba jednostek 

2018 109.974 

2019 109.993 

2020 107.810 

 

 

II. Przybytki jednostek inwentarzowych ogółem 

Przybytki jednostek inwentarzowych ogółem 

Rok Liczba jednostek zakup dar 

2018 2415 1563 852 

2019 2388 1799 589 

2020 2847 1759 1088 
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III. Wydatki na zakup księgozbioru 

Wydatki na zakup księgozbioru 

Rok ogółem MBP MKiDN 

2018 37640 25454 12186* 

2019 43527 31324 12203* 

2020 43919 35169 8750* 

 

*80% wkładu własnego do środków MKiDN 
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IV. Wydatki na zakup zbiorów na 100 mieszkańców 

Wydatki na zakup zbiorów na 100 mieszkańców 

Rok Kwota 

2018 161 zł 

2019 186 zł 

2020 189 zł 

 

 

V. Czasopisma prenumerata 

Czasopisma prenumerata 

Rok Kwota Liczba tytułów 

2018 13528 zł 63 

2019 14075 zł 61 

2020 11673 zł 52 
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Liczba czytelników ogółem 

Rok Liczba czytelników 

2018 3320 

2019 3144 

2020 2687 

Spadek liczby czytelników jest wynikiem ograniczeń godzin otwarcia spowodowanych pandemią oraz 

przenosinami do lokalu zastępczego w związku z remontem. 

 

VII. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 

Rok Liczba mieszkańców 

2018 14,17 osób 

2019 13,46 osób 

2020 11,60 osób 
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Ważniejsze formy pracy zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2020 roku 

Lp. AKCJA LICZBA 
SPOTKAŃ 

LICZBA UCZESTNIKÓW 

1. Cała Polska Czyta Dzieciom 60 1471 

2. Spotkania autorskie (dr J. Mikosz) 1 11 

3. Spotkania z poezją 2 75 

4.  Sandomierska Akademia Seniorów 3 70 

5. Lekcje biblioteczne 3 28 

6. Odwiedziny, wycieczki do biblioteki 8 122 

7. Odwiedziny niepełnosprawnych 2 12 

8. Otwarcie Multiroomu 1 20 

9. Zima w mieście 5 54 

10. Światowy Dzień Kota 2 51 

11. Dzień Kobiet w DPS Sandomierz 1 50 

12. Gala Wyborów Sandomierzanina Roku 7 marzec 
2020 

1 60 

13. Tydzień Bibliotek (Zasmakuj w bibliotece) on- 
line 

5  

14. Noc w Bibliotece (on-line) Zasmakuj w 
Tyrmandzie, Św. Jan Paweł II 

2  

15. Lato w mieście on-line „Rycerze Wielkiej 
Przygody” tekst cotygodniowy i zagadki ,rebusy 
do niego 

8  

16. Narodowe Czytanie Balladyny 1 55 

17. Spotkania DKK 7 61 

18. Spotkania redakcji Sandomierzanina 12 72 

Razem : 124 2212 
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Od 2005 r. przy Bibliotece działa Klub Miłośników Sandomierza im. Mariana Polońskiego oraz 
Redakcja czasopisma społeczno-kulturalnego „Sandomierzanin”, tu także ma siedzibę 
Kapituła wyboru „Sandomierzanina i Nadziei Sandomierza Roku”. Biblioteka bierze udział           
w organizacji wręczenia w/w tytułów.  
 W maju 2019 roku Biblioteka otrzymała nominację do tytułu Biblioteka Roku 2018 woj. 
świętokrzyskiego. W ramach budżetu obywatelskiego 2018 r. Biblioteka otrzymała środki  na 
realizację zadania „Multiroom- zaczarowany dywan”, 27 stycznia 2020 r. oddano do użytku 
„Multiroom”. Biblioteka posiada 3 kolekcje książek , w 2017 r. powstała kolekcja prof. 
Zbigniewa Kabaty, w 2020 r. przekazane zostały do Biblioteki zbiory Rodziny Kamockich             
(starodruki, dokumenty rodzinne, judaica). Trzecia kolekcja to książki z autografami pisarzy       
i poetów, którzy byli na spotkaniach autorskich w naszej placówce. W 2020 r. wydany został 
tomik wierszy Halszki Kamockiej” Szło ku mnie szczęście”.  
 W 2020 r, w związku z podjęciem decyzji o remoncie i przebudowie budynku Biblioteki 
zawieszone zostało dotychczasowe funkcjonowanie Biblioteki. Według planów na parterze 
powstanie muzeum drukarstwa, które będzie kontynuatorem tradycji drukarskich                            
w Sandomierzu , w tym jezuickiej i innych. Bazą do powstania muzeum będzie wyposażenie 
drukarni akcydensowej M. Pliżgi. W zbiorach Biblioteki znajdują się starodruki pochodzące        
z drukarni jezuickiej. Na parterze planuje się organizowanie wystaw czasowych. Na parterze 
mieścić się będzie również Wypożyczalnia i Czytelnia. 
I piętro to sala konferencyjna z zapleczem (organizowanie spotkań autorskich, DKK, KMS          
i innych imprez). Będzie tu także Dział Zbiorów Specjalnych z pracownią digitalizacji, 
serwerownia, pokój informatyka, Dział Zbiorów Regionalnych tzw. „Sandomirian”, 
administracja Biblioteki i siedziba DKK. 
II piętro to Dział Zbiorów Audiowizualnych, Multiroom- zaczarowany dywan, Oddział dla 
Dzieci, Klub Miłośników Sandomierza i Redakcja „Sandomierzanina”. 
 Na dziedzińcu mogą odbywać się spotkania autorskie i inne imprezy w tzw. „Salonie 
pod chmurką”. Biblioteka może też wyświetlać filmy, gdyż posiada odpowiednią licencję. W 
ścianie od ul. Parkowej będzie zamontowana wrzutnia książek dla czytelników, którzy będą 
chcieli skorzystać ze zwrotu książek po zamknięciu Biblioteki. Zaś w muzeum drukarskim  
przybliżany będzie proces powstawania gotowego tekstu (plakatu, druku, ulotki itd.). W II-
piętrowej części budynku będzie działać winda osobowa. 
Biblioteka będzie udzielała informacji i zapytań dotyczących zbiorów, w tym zbiorów 
regionalnych, oraz działalności placówki. 
  

XII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  
 
1. Pokazy mody najlepszych projektantów z całej Polski, show akordeonowe, wokalne                        

i taneczne, aktywne, niezwykłe kobiety. Pierwsze takie wydarzenie w regionie – 
Sandomierz Fashion Street odbył się 8 sierpnia 2020 r. Wydarzenie było wyjątkowe nie 
tylko z powodu rozmachu, z jakim je zorganizowano, ale także dlatego, że połączyło wiele 
różnych instytucji oraz samorządów leżących na granicy dwóch województw w ramach idei 
Czwórmiasta i partnerstwa lokalnego, wśród których znajduje się również miasto 
Sandomierz. To było święto kobiecości, współpracy i kultury. Przez kilka tygodni odbywały 
się warsztaty, pokazy i spotkania, których finałem była niedziela 9 sierpnia. Modowe święto 
rozpoczeło się o godz. 15.00 panelem dyskusyjnym w Zamku Królewskim w Sandomierzu 
organizowany w ramach cyklu spotkań „W Kobiecym Klimacie”. Na sandomierskiej 
starówce tuż przed godz. 18.00 rozpoczęło się główne show. Był to pokaz mody z udziałem 
dziesięciu polskich projektantów z różnych części Polski (Warszawa, Poznań, Kielce, 
Stalowa Wola, Tarnobrzeg): Ewa Zbaraszewska, Kovalowe, Silkars Dorota Strzyż, 
Marzena Chełmińska, Agnieszka Piechowska-Dragan, Serafin Andrzejak, S&S, Patrycja 
Włodarczyk, Edyta Jermacz, Justyna Wesołowska oraz znanych osób ze świata 
showbiznesu. – Nasze wydarzenie naprawdę łączy – przekonuje Justyna Wesołowska, 
pomysłodawczyni i organizatorka SFS. – W gronie organizatorów mamy pozytywnie 
zakręconych ludzi, którzy społecznie z nami działają, bo po prostu chcą. Udowadniamy, 
że kultura, moda i lokalność to wartości, które mogą burzyć wszelkie bariery, to nasz wielki 
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potencjał i warto na tej bazie budować dalszą współpracę. W programie tego wyjątkowego 
wieczoru odbyły się także dwa koncerty: niezwykłej akordeonistki Weroniki Sury oraz 
obiecującej młodej wokalistki Daggi – Dagmary Czechury, która promowała swój singiel 
„To trudne”. Widzowie obejrzeli również show taneczne w wykonaniu Julii Gołębiowskiej 
oraz Weroniki Maruszak. Podczas pokazów poznaliśmy także sylwetki wyjątkowych kobiet 
– aktywnych mieszkanek regionu, artystek, działaczek, społecznic. W roli prowadzącej – 
polska modelka i stylistka telewizyjna Joanna Horodyńska. Całość projektu została 
podsumowana w Tarnobrzeskim Domu Kultury, 19 sierpnia 2020 r., o godz.18.00 podczas 
spotkania z udziałem samorządowców Czwórporozumienia i gmin partnerskich, pt. „Łączy 
nas kultura – debata o współpracy regionalnej. Bariery, szanse i dobre praktyki”. Spotkanie 
poprowadził Rafał Nieckarz, redaktor naczelny „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Wieczór 
uświetniły pokazy oraz występ Natalii Ciecierskiej. 

 
2. W dniu 7 sierpnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się rozmowy o kulturze 

lasowiackiej (i nie tylko) oraz o tym, dlaczego warto współpracować i jak na bazie kultury 
lasowiackiej wspólnie tworzyć markę naszego regionu. W pierwszej części spotkania, 
realizowanego w ramach Sandomierz Fashion Street, MDK zaprezentował swoje projekty 
związane z kulturą lasowiacką, mogliśmy posłuchać bajki o lasowiackim sercu, a także 
zaprezentowano stroje i hafty lasowiackie. Drugą część spotkania w Stalowej Woli 
stanowiła debata o tym, jak na bazie naszego dziedzictwa kulturowego budować markę 
regionu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy zacieśniać współpracę regionalną 
wokół lasowiackiego serca. Projekt Sandomierz Fashion Street jest pierwszym na taką 
skalę ucieleśnieniem postulatu współpracy regionalnej, bo uczestniczą w nim samorządy 
różnego szczebla oraz instytucje, przedsiębiorcy, działacze różnych dziedzin z kilku miast 
i gmin. Wśród uczestników debaty byli samorządowcy, animatorzy, regionaliści, działacze 
społeczni z terenu Czwórmiasta i gmin partnerskich, w tym m.in. pani wicemarszałek Ewa 
Draus oraz radna sejmiku wojewódzkiego Kamila Piech. Miasto Sandomierz 
reprezentowała Aneta Przyłucka sekretarz miasta.  

 
 

3. Współpraca międzynarodowa:   
 
a) 25.08.2020 r. Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza wraz z biskupem Krzysztofem 

Nitkiewiczem spotkał się z inicjatorem Aktu Partnerstwa miasta Volterra Paolo Moschi. 
Rozmowa dotyczyła reaktywacji współpracy, turystyki i wspólnych planów na przyszłość́ 
dotyczących miast partnerskich. 

b) 19.09.2020 – 26.09.2020 Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza został zaproszony 
przez Giacomo Santi Burmistrza Miasta Volterra i biskupa Alberto Silvani, na obchody 
jubileuszu 900-lecia katedry w mieście Volterra. Na uroczystości została oddelegowana 
Joanna Bocheńska, pracownik Urzędu Miejskiego Referatu Kultury, Promocji, Sportu             
i Turystyki w Sandomierzu. Uroczystości dobiegające końca celebrowania jubileuszu 
obchodów 900-lecia Katedry w Volterze, skupiły się na drugiej połowie września 2020 roku 
(13-20.09). Była to bardzo ważna jak i bardzo podniosła uroczystość nie tylko stricte dla 
Bazyliki Katedralnej, ale również dla mieszkańców diecezji. W katedrze, która znajduje się 
na placu św. Jana w mieście Volterra, dnia 20.09.2020 roku, odbyła się Msza św. 
celebrowana przez kardynała Gualtiero Bassetti, arcybiskupa Perugii miasta Pieve we 
Włoszech. Dnia 23.09.2020 roku również odbyła się uroczysta Msza św. i Zamknięcie 
Drzwi Roku Jubileuszowego w Katedrze Volterra, uroczystości przewodniczył biskup 
Alberto Silvani.Podczas delegacji Joanna Bocheńska spotkała się w Ratuszu  z Giacomo 
Santim Burmistrzem Miasta Volterra oraz z asesorami: Violą Luti i Dario Danti i z radną 
Federicą Sarperi. 

 
c) Miasta partnerskie Volerra/Emmendingen/Newak-on-Trent/Ostróg  -  Prezentacja na 

profilu facebookowym Sandomierz Królewie Miasto w grudniu 2020 r. każdego miasta 
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partnerskiego w odsłonie bożonarodzeniowych dekoracji miejskich. Wpis miał na celu 
pokazanie najważniejszych miejsc na mapie każdego z miast świątecznie udekorowanych.   

 
d) Utworzenie dwóch stron na profilu społecznościowym Facebook: Sandomierz                             

i Emmendingen oraz Sandomierz i Volterra. Profile mają za zadanie w łatwy                                
i ogólnodostępny sposób promować współpracę międzynarodowa miast.  

 
 

XIII. Podsumowanie 
 

Pandemia to szczególny czas, który wymaga zmian w wielu dziedzinach życia. Wszyscy 

zostaliśmy postawieni przed koniecznością stosowania się do regulacji, z jakimi nie mieliśmy 

wcześniej do czynienia. 

Rok 2020 były okresem szczególnie trudnym dla każdego samorządu w całej Polsce. Kryzys, 

który nas dotknął, ma bardzo duży wpływ na finanse publiczne. Gmina działa podobnie jak 

firma. Ma swoje dochody i wydatki, te pierwsze z powodu pandemii zmalały, a te drugie 

znacznie wzrosły. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych były  niższe    w roku  

2019 o 846.489, zł. Wpływy  w podatku  od nieruchomości  również  były  niższe niż w roku  

2019 o kwotę 553.948,95 zł, wpływy z tytułu  najmu, dzierżawy  czy sprzedaży  mienia  były  

niższe  niż  2019 roku o kwotę  310.534,35 zł. Do Budżetu  Gminy  nie wpłynęło  około 

3.000.000,00 zł. Nie tylko zmalały dochody, ale też zwiększyły się wydatki, w kwestii  związanej 

z przeciwdziałaniem Covid – 19, część środków budżetowych w wysokości  215.083,57 zł 

Gmina przeznaczyła na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, do tej pory takich 

wydatków  w budżecie gmina nie planowała. 

Mniejsze dochody oznaczają niestety rezygnację z wielu zadań oraz inwestycji, które 

planowaliśmy zrealizować w 2020 roku.  Szczególnie te na które otrzymaliśmy unijne 

dofinansowanie takie Rewitalizacji Sandomierza – Miasta dziedzictwa kulturalnego i rozwoju  

czy  Modernizacji  oświetlenia  ulicznego. Do realizacji tych  zadań gmina przystąpiła już na 

początku  2021 roku  i mamy nadzieję  że w większości  uda  nam się je  zrealizować. 

Mimo bardzo trudnego roku, w którym pandemia covid-19 utrudniała działania na niwie 

kultury, turystyki i rekreacji udało się zrealizować wiele bardzo ciekawych inicjatyw, które 

pozwoliły utrzymać miasto Sandomierz w czołówce – najbardziej popularnych turystycznie 

miasteczek południowej Polski. Powstała strategia marki Sandomierza, będzie przynosić 

korzyści przez kolejne lata wdrażania jej przez referat kultury, promocji, sportu i turystyki oraz 

partnerów z instytucji i z branży. Podążając za tendencją funkcjonowania w sferze wirtualnej, 

zaplanowanych zostało wiele mniejszych i większych akcji, które promowane były na stronie 

miasta i profilach społecznościowych. Innowacyjna okazała się kampania Vouchera 

Optymizmu, dzięki któremu Sandomierz, jako jedno z pierwszych miast otworzył możliwość 

zakupu usług turystycznych z odroczonym terminem realizacji. Dzięki zakupionemu pod 

koniec 2019 roku dronowi, bez konieczności angażowania zewnętrznych podmiotów 

świadczących usługi dronem, samorząd mógł nagrywać i fotografować miasto z lotu ptaka, po 

czym udostępniać nagrania i zdjęcia, jako materiał promocyjny na facebooku oraz stronie 

miasta. Mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z organizacja wydarzeń, udało się 

zorganizować kilka znaczących wydarzeń. W tym wydarzenie modowe we współpracy                

z fundacją GA-MON -  Sandomierz Fashion Street, którego formuła okazała niezwykle 

rokująca na przyszłość. Organizacja spotkań w ramach wdrażania strategii Sandomierza 

pozwoliła na regularne rozmowy z branżą turystyczną  i okołoturystyczną, które przełożyły się 
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pozytywnie na stworzenie założeń dokumentu marki, ale także na ogólną dyskusję w zakresie 

wspólnej pracy nad turystycznym wizerunkiem miasta.  

Gmina Sandomierz podejmuje stałe działania związane z utrzymaniem budynków i lokali 
w odpowiednim stanie technicznym. Zwalniane lokale mieszkalne są niezwłocznie 
przeznaczane do najmu, czego następstwem jest brak pustostanów. Liczba osób 
ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego utrzymuje się na stałym poziomie. Gmina 
chcąc wywiązać się ze swojego zadania, jakim jest zabezpieczenie lokali mieszkalnych dla 
najniżej zarabiających podjęła działania związane z wybudowaniem nowego budynku 
wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej. W celu zmniejszenia kosztów własnych gminy, został na 
ten cel złożony wniosek o dofinansowanie budowy ze środków Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego.   
Gmina Sandomierz, kierując się zasadami prawidłowej gospodarki, kontynuowała w 2020r. 
działania zmierzające do racjonalnego i optymalnego wykorzystania posiadanego majątku 
poprzez zbywanie nieruchomości oraz  ich udostępnianie potencjalnym inwestorom. Gmina 
nabywała również nieruchomości na rzecz Gminy na realizację celów publicznych 
przewidzianych przepisami prawa.  
Ostatecznie, w wyniku tych działań stan gruntów gminnych w 2020r uległ zmniejszeniu                 
o 1,2907 ha. Głównym czynnikiem powodującym zmniejszenie powierzchni gruntów gminnych 
jest przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego, na podstawie ustawy z dnia 20 
lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  na 
cele mieszkaniowe  w prawo własności tych gruntów.  

W 2020 roku Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprosił do współpracy Fundację 
Ronalda McDonalda do przeprowadzenia profilaktycznych badań USG na pokładzie 
ambulansu „NIE nowotworom u dzieci”. Sandomierz miał już zabukowany  
w napiętym terminarzu Fundacji termin na 21 maja 2020 roku. Niestety z powodu utrzymującej 
się pandemii Covid-19 Fundacja odwołała wszystkie akcje zaplanowane   
w 2020 roku.  

W 2020 roku minęła II kadencja Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
która prężnie działała od 2017 roku. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
była inicjatorem Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który na stałe wpisał się                              
w sandomierski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Przedstawiciele Rady byli także członkami 
komisji konkursowej rozpatrującej złożone na podstawie ustawy o pożytku publicznym                  
i o wolontariacie oferty na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców 
Sandomierza.  
Po ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, 
sytuacja epidemiczna oraz kondycja finansowa Sandomierza wymusiły rozwiązanie umów na 
realizację zadań publicznych. Część stowarzyszeń w obawie przed utrzymująca się pandemią 
i brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć w pełnym wymiarze, podpisały porozumienia o 
rozwiązaniu umów. Rozumiejąc sytuację związaną ze wzrostem zakażeń, stowarzyszenia 
podjęły się szycia maseczek dla mieszkańców Sandomierza.  Na początku 2020 roku, kiedy 
maseczki nie były ogólnodostępne, wszyscy doceniliśmy prace krawieckie stowarzyszeń. 
Maseczki były rozdysponowane poprzez Straż Miejską  w Sandomierzu do mieszkań i domów 
na terenie naszej gminy.  
Działania Wydziału ukierunkowane zostały na zupełnie inne tory niż w latach ubiegłych. 
Staraliśmy się wspierać wszystkie stowarzyszenia w ich działaniach statutowych, poprzez 
finansowanie zajęć z psychologiem, fizjoterapeutą.  Praca również wymagała dużej 
ostrożności i określonego zachowania, narzuconego przez ścisły reżim sanitarny, wszak 
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zajmujący się m.in.  

• przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych, 

• wprowadzeniem zmian do CEiDG, 

• meldowaniem i wymeldowaniem mieszkańców, 

• postępowaniami przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
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• wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie mógł pozwolić sobie 
na obsługę petenta zdalnie.  

Reasumując 2020 rok był rokiem bardzo trudnym, niosącym zmiany i dużą empatię do 
codziennych obowiązków zawodowych. Wszystkie działania były weryfikowane przez 
utrzymująca się pandemię.   
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pomimo pandemii koronawirusa Sars-
Cov2 w 2020 r. realizował nieprzerwanie misję Ośrodka oraz zadania statutowe. Ośrodek           
z zachowaniem reżimu sanitarnego wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Nieprzerwanie realizowane były usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla mieszkańców Sandomierza.  W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej                   
w Sandomierzu realizował cele strategiczne i szczegółowe oraz zadania założone do realizacji 
w strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020 - dwadzieścia zadań  
szczegółowych. tj. dwa w zakresie "Zintegrowanej polityki społecznej”, dziewięć w zakresie 
„Poprawy jakości życia mieszkańców”, trzy z zakresu „Rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego” oraz sześć zadań z zakresu „Integracji społecznej i zawodowej”. OPS                       
w Sandomierzu w 2020 r.  osiągał wskaźniki Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 
2015-2025 szczegółowo wykazane w niniejszym sprawozdaniu. 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej  „Wspieraj seniora” realizował akcję zakupów dla osób  
w wieku 70+. W  2020 r. wsparciem objęto seniorów, którym zabezpieczono niezbędną pomoc 
między innymi  w formie zakupu produktów spożywczych, leków czy opłacenia rachunków 
mieszkaniowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od kilku lat realizuje szereg inicjatyw 
własnych, które są ukierunkowane na kompleksowe wspieranie rodziny i szeroko rozumianą 
pozytywną profilaktykę. Oprócz  zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej tj. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzanie 
wywiadów środowiskowych, realizacja pracy socjalnej pracownicy Ośrodka podejmują szereg 
działań o charakterze profilaktycznym, integracyjnym poprzez realizację programów takich jak 
„Aktywny senior”, „Gminny program wychodzenia z bezdomności”, „Gminny program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Gminny 
program wspierania rodziny”. 

W swych działaniach Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami społecznymi, 
kulturalnymi, kościelnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami świadczącymi pracę 
na rzecz szeroko rozumianego dobra rodziny. Działania pracowników Ośrodka wykraczają 
poza ustawowo regulowane zadania i zaprzeczają stereotypom łączącym prace tego typu 
instytucji wyłącznie z finansowym wspieraniem środowisk, które nie są w stanie zabezpieczyć 
swoich podstawowych potrzeb bytowych. Pomoc finansowa, materialna, zawsze idzie w parze 
z pracą socjalną, której celem jest wykorzystywanie zasobów własnych podopiecznych                 
i wyposażenie ich w dodatkowe kompetencje, które umożliwią im przezwyciężenie trudności    
i dalsze, samodzielne funkcjonowanie. Ośrodek dostosowuje swoją ofertę do rozpoznawanych 
w lokalnej społeczności potrzeb, dominujących w regionie problemów i zagrożeń.  

Działalność profilaktyczna pracowników Ośrodka w 2020 r. skupiała się na 
przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i innym zjawiskom zagrażającym funkcjonalności 
i integralności rodziny, a także promowaniu właściwych relacji rodzinnych. 

Istotną rolę w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu odgrywa Punkt 
Interwencji Kryzysowej, do którego należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach interwencji 
kryzysowej realizowane są nieodpłatnie. W PIK świadczą pracę psycholog, instruktor  terapii 
uzależnień, prawnik, pedagog, interwent kryzysowy. Celem interwencji kryzysowej jest 
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 
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temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 
psychospołecznej.  

W 2020 r. przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu zadania z zakresu 
udzielania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy 
Sandomierz, na podstawie art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym 
gminy, zaś pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia.  

W okresie jesienno-zimowym 2020 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w Sandomierzu 
cyklicznie dokonywali monitoringu miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne, celem 
niesienia niezbędnej pomocy. 

W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zamierza realizować  program: 
WSPIERAJ SENIORA, OPIEKA WYTCHNIENIOWA- EDYCJA 2021, ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ- EDYCJA 2021, OPIEKA 75+, TELEOPIEKA. Ponadto 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu aplikował również o środki na realizację projektu 
„BEZ BARIER” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie wniosek znajduje 
się na liście rezerwowej.  

W kwietniu bieżącego roku Gmina Sandomierz złożyła również  wniosek o  dofinasowanie 
projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na utworzenie  mieszkania 
interwencyjnego  dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wniosek jest w trakcie 
oceny.  
 

Sandomierskie Centrum Kultury gospodaruje wieloma obiektami niezbędnymi do 
prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Sandomierza, co generuje większe koszty ich 
utrzymania i zwiększa potrzebę angażowania większej ilości pracowników, niż w sytuacji kiedy 
taka funkcję pełniłby jeden kompleksowy obiekt.  

 
Od kilku lat dotacja organizatora przyznawana na początku roku jest niewystarczająca  
do odpowiedniego planowania wydarzeń kulturalnych i pozostałej działalności merytorycznej 
na cały rok z wyprzedzeniem. Epidemia zmusiła SCK do zmiany formuły pracy  
i przeniesienia oferty stacjonarnej do formuły online, gdzie było to tylko możliwe, jednak przez 
to zachwiany został statutowy aspekt integrujący lokalną społeczność.  

 
Mimo to, opinie mieszkańców i turystów o Sandomierskim Centrum Kultury są dość dobre – 
zarówno patrząc na całość placówki jak i oceniając poszczególne obiekty wchodzące w jego 
skład. Warto podkreślić, że obiekty turystyczne działają kiedy to prawnie dopuszczalne 7 dni 
w tygodniu, również w okresie świąt. Dział artystyczny i techniczny kiedy sytuacja epidemiczna 
tego nie zabrania również pracuje niemal 7 dni w tygodniu o niestałych godzinach, starając się 
przygotować ofertę weekendową, a podczas weekendu ją zrealizować. SCK współpracuje         
z wieloma innymi instytucjami na terenie Sandomierza (Szkoły, Muzea, Świetlica, Biblioteka, 
Urzędy i partnerzy prywatni) działając na rzecz dobrego wizerunku całego miasta.  

 
Z analizy danych przeprowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu 

wynika, że w ostatnich latach można zaobserwować spadek liczby dzieci rozpoczynających 

edukację przedszkolną. Podobna, spadkowa tendencja występuje również w szkołach 

podstawowych. Główną przyczyną tego zjawiska jest postępujący niż demograficzny.  

Pomimo zaobserwowanej tendencji spadkowej liczbie dzieci i uczniów, wydatki na oświatę 

systematycznie rosną stanowiąc znaczący element budżetu Gminy Sandomierz. Znaczącym  
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powodem tego wzrostu są coroczne podwyżki  wynagrodzenia dla nauczycieli, które nie 

znajdują wzrostu w przyznawanej samorządowi subwencji oświatowej. 

Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych lat opisana wyżej tendencja 
spadkowa nie ulegnie zmianie. Należy również mieć świadomość, że koszty utrzymania 
oświaty w mieście nie ulegną obniżeniu, ale nadal mogą znacząco wzrosnąć, chociażby             
z powodu zaplanowanych przez rząd w najbliższych latach systematycznych podwyżek 
najniższego wynagrodzenia. Zatem należy założyć, że radykalnie wzrosną koszty 
wynagrodzeń oraz pochodnych wśród pracowników administracyjnych oraz obsługi 
zatrudnionych w sandomierskich placówkach oświatowych. 

 

 
 

 


