
UCHWAŁA NR XXIX/328/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr 
X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok, które  

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

1. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna; 

2. Załącznik Nr 2 - Komisja Budżetu i Finansów; 

3. Załącznik Nr 3 - Komisja Praworządności; 

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

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

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

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

8. Załącznik Nr 8 - Komisja Polityki Mieszkaniowej; 

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

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

§ 2.  

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok 

 

Komisja Rewizyjna odbyła siedem posiedzeń w 2020 roku. Zapoznała się z treścią protokołu  

Nr 5/5/2019 trzyosobowego Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli Targowiska Miejskiego 

Samorządowego Zakładu Budżetowego pod kątem wykorzystania środków pochodzących z budżetu 

miasta w 2018- 2019 roku. 

Ponadto, ww. komisja zaopiniowała: 

1. projekt budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok po stronie dochodów i wydatków, 

2. rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 

rok, 

3. rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 rok, 

4. przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. 

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 61/2020  VI Składu Osobowego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego wraz  

z objaśnieniami. 

 W dniu 25 maja 2020 roku Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Regionalnej Izby 

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

2019 rok. 

 Komisja zrealizowała punkt z planu pracy komisji pn. „Spotkanie z audytorem wewnętrznym. 

Przyjęcie informacji o przeprowadzonych kontrolach”, a także zapoznała się z treścią protokołu kontroli 

„Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu kadrowo- płacowego oraz realizacji zamówień publicznych”. 

 Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg i petycji oraz 

zapoznała się  z aktualnymi pismami.   

 

 

Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2020 rok 

 

 

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

W 2020 roku odbyła 11 posiedzeń, podczas których realizowała punkty z przyjętego planu pracy dot. 

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

formułowania ocen z wykonania budżetu miasta za I półrocze. 

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

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z realizacji budżetu Gminy Sandomierz w 2020 

roku. 

Ponadto, analizowała propozycje wprowadzenia lub zmiany wysokości stawek w podatkach   i opłatach 

lokalnych. 

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

przedstawiciele sandomierskich instytucji, prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.    

Komisja Budżetu i Finansów sformułowała wniosek dot. rozważenia możliwości podniesienia opłat za 

wejście na Bramę Opatowską oraz do Podziemnej Trasy Turystycznej, który został przekazany do 

Burmistrza Sandomierza. 

W dniu 28 grudnia 2020 roku Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami                                

i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2021 rok. Z kolei, 

4 stycznia 2021 roku opracowała treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2021 rok                          

i przedłożyła ją Burmistrzowi Sandomierza. 

 

 

 

Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji  
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Praworządności za 2020 rok 

 

 

Komisja Praworządności zwoływana była pięć razy. Obradowała na trzech posiedzeniach, dwa 

posiedzenia nie odbyły się z powodu braku quorum. W 2020 rok przeanalizowano temat bezpieczeństwa 

publicznego na terenie miasta Sandomierza. Przyjęto sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej                

w Sandomierzu za 2019r. Z udziałem Komendanta Straży Miejskiej dokonano analizy pracy Straży 

Miejskiej. Komisja zapoznała się z zasadami wprowadzania zmian w organizacji ruchu na terenie 

Sandomierza w szczególności dotyczącej działalności przewozowej MELEXAMI. Komisja omówiła 

temat stanu zabezpieczenia miasta przed powodzią i innymi zagrożeniami przy udziale Pana Jacka 

Kuligi- Inspektora Wieloosobowego Stanowiska ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Komisja opiniowała Raport o stanie Gminy 

Sandomierza za 2019 rok, a także projekt budżetu miasta na 2021 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komisja rozpatrywała i omawiała pisma skierowane do Komisji 

Praworządności oraz wypracowywała wnioski i zapytania, które skierowała do Burmistrza Miasta 

Sandomierza.  

 

Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu za 2020 rok 

 

Komisja w 2020 roku odbyła osiem posiedzeń. Jedno nie posiadało quorum.  Komisja 

zrealizowała plan pracy w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię koronawirusa. 

Ściśle współpracowała z sandomierskimi jednostkami, merytorycznymi wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, a także z dyrektorami szkół i przedszkoli.   

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

uwagi na rozpatrzenie pism/ spraw skierowanych do komisji. 

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

Sandomierza. 

 

 

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia za 2020 rok 

 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  odbyła osiem posiedzeń w 2020 roku.   

Ściśle współpracuje z sandomierskimi jednostkami tj.: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy, 

3. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, 

4. Świetlica Środowiskowa. 

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

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

pomocy i opieki, a także Gminne Programy m. in.:                            

1. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii       

w Sandomierzu na 2020 rok, 

2. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. 

3. Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

 

 

 

Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług za 2020 rok 

 

 

W 2020 roku odbyło się 14 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług. 

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

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

będący członkami komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przedstawiciele 

sandomierskich instytucji, prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.  

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

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

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

komunalnymi oraz parkowania pojazdów mechanicznych na terenie miasta Sandomierza.  

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z działalnością 

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

terenie miasta np.: 

1. Informacja o funkcjonowaniu i planach rozwoju komunikacji miejskiej w Sandomierzu; 

2. Informacja o funkcjonowaniu Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej; 

3. Informacji o selektywnej zbiórce śmieci i gospodarowaniu odpadami; 

4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. Zapoznanie się z treścią: „Protokołu oraz zaleceniami pokontrolnymi dot. kontroli 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w Sandomierzu ze 

szczególnym uwzględnieniem systemu kadrowo – płacowego oraz realizacji zamówień 

publicznych”.  

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

1. O dokonanie odwodnienia lub drenażu bloków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy 

Trześniowskiej ze względu na obfite opady deszczu co powoduje, że woda zalewa budynki                 

i uniemożliwia bezpieczne dojście do nich; 

2. O oczyszczenie rynien i zadaszenia nad rynkiem warzywnym mieszczącym się na Placu 3 Maja; 

3. O usunięcie starego i spróchniałego pnia drzewa rosnącego przy rondzie na ulicy 11 listopada; 

4. O włączenie w trybie pilnym oświetlenia ulicznego we wszystkich częściach Miasta 

Sandomierza w pełnym zakresie w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców; 

5. O podjęcie zdecydowanych działań w związku ze wzrostem liczby dzikich zwierząt odważnie 

wkraczających na tereny „peryferyjne”  i obrzeża miasta (np. dzików). Znaczna liczba dzikich 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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zwierząt zagraża bezpieczeństwu mieszkańców w szczególności w godzinach wieczornych                 

i nocnych; 

6. O informację na temat aktualnego zaawansowania robót związanych z modernizacją 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sandomierza; 

7. O informacje, o stanie realizacji programu „Infrastruktura systemu monitorowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych” – rozbudowa monitoringu miejskiego; 

8. O możliwość zmiany zapisów prawa lokalnego w zakresie parkowania pojazdów na 

podwórkach kamienic zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, w taki sposób, by                        

z możliwości tej mogli korzystać wyłącznie osoby zamieszkujące daną kamienice, a nie jak 

dotychczas osoby zameldowane. 

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

Sandomierza za 2019 rok oraz projekt budżetu miasta na 2021 rok w działach: 400 - Wytwarzanie                    

i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze oraz 900 - gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska. Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2020 

rok został zaopiniowany pozytywnie.  

Komisja zakończyła pracę w 2020 roku w 12- osobowym składzie. 

 

 

Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji  
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Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa za 2020 rok 

 

 

Komisja odbyła siedem posiedzeń w 2020 roku, w których brali czynny udział pracownicy 

poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

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

tematów związanych z wnioskami mieszkańców. 

Ponadto, regularnie przekazywała sformułowane wnioski i opinie w zakresie swojej działalności 

Burmistrzowi oraz Radzie Miasta do dalszej analizy celem usprawnienia bieżącego funkcjonowania 

miasta. Należały do nich: 

1. Prośba o podanie informacji nt. finansowania przez Gminę wywozu odpadów zawierających 

azbest. Czy jest to ustawowy obowiązek Gminy? Prośba o zestawienie poniesionych kosztów na 

to zadanie w latach ubiegłych? 

2. Przedstawienie aktualnej sytuacji oraz odpowiedzi czy Gmina posiada umowę umożliwiającą 

odbiór i wywóz odpadów zawierających azbest od mieszkańców? 

3. Czy w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone środki finansowe na tego typu zadania? 

4. Prośba o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza 

(grudzień) przygotowanego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny prawa własności nieruchomości od Powiatu Sandomierskiego (ul. Żeromskiego). 

5. Prośba o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenia drzewa (dąb drobnolistny) rosnącego 

na ul. Milberta w Sandomierzu oraz uporządkowanie i zabezpieczenie terenu wokół. 

6. Rozważenie możliwości poprawy estetyki wizualnej murów przeciwpowodziowych                              

w Sandomierzu. 

7. Prośba o zbadanie możliwości usunięcia ekranów dźwiękoszczelnych umieszczonych na 

sandomierskim moście w celu odsłonięcia panoramy miasta. 

Komisja realizując punkty z planu pracy przyczyniła się do dokonania m. in. weryfikacji i aktualizacji 

danych dotyczących pomników przyrody na terenie miasta Sandomierza, a także podjęła działania 

interwencyjne w celu zabezpieczenia poszczególnych drzew.   

 

 

Tomasz Malinowski -Przewodniczący Komisji  
 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Mieszkaniowej za 2020 rok 

 

 

Komisja Polityki Mieszkaniowej działała zgodnie z § 7 Załącznika nr 6 do Statutu Miasta 

Sandomierza. Komisja Polityki Mieszkaniowej obradowała na 7 posiedzeniach i pracowała zgodnie           

z opracowanym planem pracy.  W ciągu roku komisja rozpatrzyła 35 spraw  zgodnie  z dokumentacją 

przedłożoną  przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W posiedzeniach Komisji  

uczestniczyli ( na zaproszenie)Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,  pracownicy Wydziału Techniczno 

–Inwestycyjnego , pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Finansowego 

Urzędu Miasta Sandomierza. Na  posiedzeniach Komisji omawiano sprawy: bieżącego nadzoru nad 

terminowością opłat czynszowych i poziomie zadłużenia mienia komunalnego w latach 2018- 2020, 

wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości komunalnych, monitoringu na ul. 

Trześniowskiej, uwagi do Raportu o stanie Gminy, zadłużenie na lokalach socjalnych, komunalnych              

i użytkowych, bieżący stan tzw. mieszkania treningowego, analiza i opiniowanie działań związanych             

z polityką mieszkaniową miasta  - zmiana zadania budowa budynku z lokalami tymczasowymi na 

budowa budynku wielorodzinnego.  Komisja wnioskowała w następujących sprawach do Burmistrza 

Miasta: 

1. Pisemne zestawienie zaległości czynszowych w lokalach socjalnych i komunalnych oraz 

użytkowych w latach 2018-2019, 

2. Pisemne przedstawienie harmonogramu prac związanych z budową budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego i apel o przyśpieszenie robót związanych z nią oraz termin zakończenia w/w 

zadania, 

3. Sporządzenie wykazu najemców lokali w kamienicy Mariacka 1, 

Realizując opracowany plan pracy  Komisja przeanalizowała i  zaopiniowała także Projekt Budżetu 

Miasta na 2020r.  w dziale  400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                     

i w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz Projekt Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych będących w zasobach Gminy Sandomierz ,a także przyjęła propozycje do Planu pracy 

Komisji Polityki Mieszkaniowej na 2021r. tym samym w całości realizując  Plan pracy przyjęty na 2020 

rok. 

    
Ewa Gracz - Przewodnicząca Komisji 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji za 2020 rok 

 

 

Komisja w 2020 roku odbyła sześć posiedzeń realizując plan pracy w ograniczonym zakresie 

ze względu na pandemię koronawirusa. Ściśle współpracowała z sandomierskimi jednostkami oraz 

merytorycznymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.  

Zgodnie z zakresem działania, komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał oraz pisma.   

W trakcie posiedzeń członkowie komisji formułowali i przekazywali Burmistrzowi Sandomierza swoje 

wnioski i propozycje.   

Przygotowany plan pracy komisji na 2021 rok uwzględnia nieomówione punkty z poprzedniego roku.   

 

 

Janusz Poński - Przewodniczący Komisji  

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Id: 301A2BA9-5FEC-4DEB-B0ED-7CBD64CFA141. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok 

 

 

Komisja Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza  w składzie: 

1. Renata Kraska  - Przewodnicząca Komisji 

2. Sylwester Łatka -    Zastępca Przewodniczącego                                            

3. Kazimiera Bednarska – Członek Komisji 

4. Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Członek Komisji 

5. Janusz Poński – Członek Komisji 

w roku sprawozdawczym zajmowała się tematami wynikającymi z bieżących potrzeb. W ramach swojej 

działalności ww. Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń, rozpatrując wpływające do Rady Miasta skargi            

i petycje, redagując wnioski do Burmistrza oraz opiniując projekty uchwał Rady Miasta.  

Nieobecności w ciągu roku: 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 3,  

Janusz Poński: 1,  

Sylwester Łatka: 1,  

Kazimiera Bednarska: 2.   

Z powodu pandemii Covid-19 posiedzenia komisji od miesiąca sierpnia odbywały się częściowo zdalnie 

z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Od września wyłącznie zdalnie , pomimo małej liczebności 

członków Komisji. Skład Komisji uległ zmianie, Rada Miasta na wniosek Pani Agnieszki Frańczak-

Szczepanek  uchwaliła jej rezygnację. Komisja na koniec roku sprawozdawczego liczyła 4 członków.  

1. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 8 stycznia 2020 r. Było to wspólne posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej (protokół  nr 15/1/2020).  

Głównym tematem obrad były nieprawidłowości  i sytuacja kadrowa w Przedsiębiorstwie Energetyki 

Cieplnej w Sandomierzu. Zajmowano się również pismem Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy dla 

Sandomierza” dotyczącym opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

Opiniowano projekty uchwały w sprawie skarg Pani R.P-K na bezczynność burmistrza  i Pana P. na 

dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Opiniowano również projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor. 

2. Posiedzenie w dniu 13 lutego 2020 r. ( protokół nr 16/2/2020) ,  

a) dotyczyło rozpatrzenie skargi Pani R. P-K. na bezczynność burmistrza ( skarżąca obecna na 

czas obrad) . Sporządzono wniosek do Burmistrza o ustalenie przez Gminę aktualnego statusu 

sprawy i poinformowanie o nim komisji. 
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b) zapoznanie się z pismami Pana Grzegorza Kwiatkowskiego oraz Tamary Lipiec-Brzezińskiej , 

dotyczącymi spraw kadrowych w PEC w Sandomierzu 

c) zapoznanie się z propozycją Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy dla Sandomierza” w przedmiocie 

zmiany stawek opłaty za zajecie pasa drogowego.  

3. Posiedzenie w dniu 5 marca 2020 r. ( protokół nr 17/3/2020) , dotyczyło zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P-K. 

4. Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2020 r. ( protokół nr 18/4/2020), tematem obrad było: 

a) rozpatrzenie petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym ( „lokalnej tarczy 

antykryzysowej”). 

b) rozpatrzenie anonimowej skargi na działania Burmistrza Sandomierza. 

c) rozpatrzenie pisma Pani R. P.-K. „ skargi na niegospodarność, zły zarząd mieniem komunalnym 

i bezczynność Burmistrza” ( skarżąca obecna na posiedzeniu). 

d) rozpatrzenie pisma dotyczącego porządku i ładu w blokach socjalnych przy ul. Trześniowskiej 

e) Zawnioskowano do burmistrza  ponownie o ustalenie aktualnego statusu sprawy ul. Opatowska 

3, o informacje dotyczącą zakupów i w jakim trybie zostały udzielane zamówienia  w kwestii 

zarzucanej niegospodarności burmistrza oraz o zamontowanie monitoringu na ul. 

Trześniowskiej.  

5. Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2020 ( protokół nr 19/5/2020 )  

a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani  R.P-K. 

na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, 

b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi 

na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, 

c) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Pani R.S.  w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego( wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej).  

Zawnioskowano do Burmistrza o szereg czynności prawnych związanych z odzyskaniem 

nieruchomości ul. Opatowska 3. 

6. Posiedzenie w dniu 16 września 2020 r.( protokół nr 20/6/2020) 

Tematem obrad było rozpatrzenie pisma Pani R.P-K. „ Skargi na niegospodarność, zły zarząd mieniem 

komunalnym i bezczynność burmistrza” oraz wypracowanie projektu uchwały w jego przedmiocie. 

Rozpatrywano też pismo z dnia 9 września dotyczące kwestii aktualnej sytuacji lokalu przy ul. Rynek 

3.  

7. Zdalne posiedzenie w dniu 16 października 2020 r. ( protokół nr 21/7/2020) 

a) opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani  R.P-K. na działania 

Burmistrza Miasta Sandomierza, w tym zapoznanie się z opinią prawną do niego sporządzoną, 

b) rozpatrzenie sprawy wystawy prac fotograficznych znajdujących się w budynku przy ul. 

Opatowskiej 15, 

c) Opiniowanie w sprawie dot. aktualnej sytuacji lokalu znajdującego się przy ul. Rynek 3.  
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8. Zdalne posiedzenie w dniu 28 października 2020 r. Tematem było opiniowanie projektu uchwały               

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani  R.P-K. na działania Burmistrza Miasta 

Sandomierza. 

 

Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji 

Id: 301A2BA9-5FEC-4DEB-B0ED-7CBD64CFA141. Podpisany Strona 3



UZASADNIENIE

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

2020r., poz. 713 z późn. zm.): „Komisje podlegają radzie gminy, przekładają jej plan pracy oraz

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

Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. U. Woj. Św. Z 2011r.,

Nr 249, poz. 2875 z późn. zm.): „Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają

sprawozdania ze swojej działalności”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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