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Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek 

organizacyjnych w okresie międzysesyjnym 

 

1. W dniach 29.05, 15.06. oraz 24.06.2022 zostały zorganizowane Rodzinne Pikniki 

Rekreacyjne, na placu zabaw przy ul. Schinzla (29.05), na terenie rekreacyjnym obok 

skrzyżowania ul. Różanej i Wojska Polskiego (15.06) , a także na placu zabaw przy             

ul. Żółkiewskiego (24.06). W ramach pikników odbyły się gry, zabawy i animacje 

przygotowane przez jednostki miejskie przy wsparciu organizacji pozarządowych z terenu 

miasta.  

2. W dniu 31.05.2022r., opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej UM Sandomierz (Platforma Zakupowa) ogłoszenie o zamówieniu na zadanie 

pn. Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei 

wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w 

Sandomierzu”. Termin składania ofert: do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10:00, otwarcie 

ofert: 01.07.2022 r. godz. 10:30. 

3. W dniu 4 czerwca 2022r., na terenie MOSiR przy ulicy Portowej, został zorganizowany 

Miejski Dzień Dziecka w Sandomierzu w ramach którego miały miejsce  animacje dla 

dzieci, gry i zabawy, prezentacja pojazdów i sprzętu Policji oraz Straży Pożarnej, eko-

stoiska, stoiska z bezpłatnym słodkim poczęstunkiem "Ciasto od Urzędnika", stoiska 

prozdrowotne,  a także instruktaż pierwszej pomocy.  

4. W dniu 08.06.2022r., opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej UM Sandomierz (Platforma Zakupowa) ogłoszenie o zamówieniu na 

zadanie pn. „Realizacja robót  budowlanych pn. „Przebudowa  

infrastruktury przystankowej w Sandomierzu”  w ramach projektu pn. 

„Transport  miejski  przyjazny środowisku  -  zakup niskoemisyjnego 

taboru autobusowego” . Termin składania ofert: do dnia 27.06.2022 r. do godz. 

10:00, otwarcie ofert: 27.06.2022 r. godz. 10:30. 

5. 11 czerwca 2022 r odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich. Podczas wydarzenia miał miejsce przemarsz kawalerii i wojsk pieszych od 

ulicy Sokolnickiego na Rynek Starego Miasta. Podczas wydarzenia zaprezentowana 

została historia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i jego związku z Sandomierzem. 

6. W dniach od 11 do 14 czerwca br. zostały przeprowadzone 35-godzinne warsztaty 

profilaktyczne, rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro 

Przeciwdziałania Uzależnieniom - „Spójrz inaczej”. W warsztatach udział wzięli 

nauczyciele sandomierskich szkół podstawowych oraz wychowawcy Świetlicy 

Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. CELEM PROGRAMU 

SPÓJRZ INACZEJ i zajęć z uczniami jest kształtowanie osobowości dzieci  

i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami  

i problemami, mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla 

zdrowia substancje oraz stosowanie agresji. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu 

siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności dobrego bycia w grupie  

i kontaktowania się z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji 

i odpowiedzialności za własne zdrowie. Warsztaty sfinansowano ze środków 

pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych.  

7. Dni Sandomierza zostały zorganizowane w dniach 17-19 czerwca. W ramach wydarzenia 

odbył się Festiwal Krzemienia Pasiastego, którego główną gwiazdą był Baranovski, 

Zagadkowy spacer po Sandomierzu o nazwie „Sandomierz. Szlakiem kameralnych 

przyjemności”, wykorzystujący mapę mobilną oraz aplikację TRASEO, zachęcającą do 
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spacerów po Królewskim Mieście, a także animacje, konkurs wiedzy o mieście oraz 

występy lokalnych grup wokalnych i artystycznych w ramach Truskawkowej Niedzieli.  

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  do 30 czerwca  2022r. prowadzi nabór 

osób, które chcą otrzymać opaskę bezpieczeństwa  z całodobowym monitoringiem               

w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej programu 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł II. W ramach Programu seniorom                     

w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, 

które będą połączone  z usługą operatora pomocy. Udział w programie jest całkowicie 

bezpłatny. 

9. 14 czerwca w Światowy Dzień Krwiodawcy rozpoczęła się akcja „Sandomierscy KREWni 

z wyboru” i trwała przez tydzień do 21 czerwca br. Wydarzenie poległo na tym, że 

krwiodawcy oddawali krew w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa                      

w Sandomierzu (przy sandomierskim szpitalu) a w zamian otrzymywali voucher.  Vouchery 

ufundowali lokalni przedsiębiorcy, w sumie mieliśmy 180 sztuk voucherów do wręczenia 

krwiodawcom.  W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zebrać 35 litrów krwi i  1,25 

litrów osocza. Akcja została wydłużona do wyczerpania voucherów.  

10. W dniu 15.06.2022 r. o godz. 10:30 otwarto oferty na zadanie pn. „Realizacja robót 

budowlanych związanych z „Utworzeniem Dziennego Domu Pobytu Senior+” przy 

ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia – 500 000,00 zł. 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena brutto Okres gwarancji  

 

Skrócenie 

terminu 

realizacji 

zadania  

 

1 Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

„NOWBUD” Sp. z 

o.o. ul. 

Trześniowska 1,  

27-600 Sandomierz 

Cena  brutto: 540 585,00 

zł  

 

60 miesięcy  

od dnia 

podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego 

 

Okres skrócenia 

terminu realizacji 

podany  

w dniach : 21 

2 Zakład 

Remontowo-

Budowlany Roman 

Olszowy 

ul. Szkolna 55,  

36-147 Kosowy 

Cena  brutto: 788 805,99 

zł 

 

 

60 miesięcy  

od dnia 

podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego 

 

Okres skrócenia 

terminu realizacji 

podany  

w dniach : 21 

 

11. W dniu 23 czerwca  2022 r. na płycie Placu 3-go Maja w Sandomierzu odbyła się VII 

edycja sandomierskiego święta seniorów SENIORALIA 2022 pod hasłem: ,,To i owo 

na ludowo”. Wydarzeniu towarzyszył VIII Festiwal Organizacji Pożytku Publicznego 

oraz XII Piknik Rodzinny. W czasie trwania Festiwalu można było zapoznać się  

z działalnością sandomierskich stowarzyszeń, które na co dzień realizują zadania 

publiczne dla mieszkańców Sandomierza.  Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Urząd Miejski w Sandomierzu, Stowarzyszenie na 

Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA, Sandomierskie Centrum Kultury, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  
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12. W środę 22 czerwca w klimatycznym ogrodzie Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu        

o godzinie 18 odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Andrzeja Brzozowskiego. 

Koncert  był wyjątkową, nostalgiczną podróżą muzyczną po repertuarze poezji śpiewanej 

w pięknej scenerii zabytkowego Domu Długosza. Wstęp na wydarzenie był wolny. 

13. Zostały zakończone prace konserwacyjne i remontowe na 15 placach zabaw na terenie 

Gminy Sandomierz. 

14. Przygotowano wniosek do Starostwa Powiatowego na odstrzał redukcyjny dzików na 

terenach zurbanizowanych  miasta Sandomierza. 

15. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie wyboru wykonawcy oraz zawarto umowę 

na odkomarzanie terenów publicznych na terenie miasta Sandomierza w 2022 r. 

16. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowo – gruntowej m.in.:  ul. 

Zamiejska boczna (za cmentarzem krukowskim), ul. Panoramiczna boczna, ul. Długa 

boczna dz. nr ewid. 353/23, ul. Długa boczna dz. nr ewid. 23/2, 24/1, ul. Tkacza - 

wyrównanie i uzupełnienie, ul. Lipowa boczna dz. nr ewid 1176,  ul. Lipowa, ul. Klonowa, 

ul. Platanowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Stara Prochownia, ul. Krakowska boczna, ul. Zaleśna 

boczna, ul. Błonie boczna dz. nr ewid 209/7, ul. II Pułku Piechoty Legionów, ul. Błonie 

boczna dz. nr ewid 1245,  

17. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta. 

18. Przeprowadzono remonty dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kostki 

granitowej, płyt m.in. ul. Jaśminowa (wymiana płyt   i uzupełnienie asfaltu), chodnik na ul. 

Parkowej (biblioteka miejska), chodnika ul. Słowackiego (za sklepem Mączki), 

19. Przeprowadzono konserwację oznakowania poziomego (malowanie) w zakresie dróg 

gminnych. 

20. Przeprowadzono wymianę lub wykonanie brakującego oznakowania pionowego  

w zakresie dróg gminnych. 

21. Przeprowadzenie kontroli segregowania odpadów przez właścicieli nieruchomości 

wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Maciejowskiego i Mickiewicza w Sandomierzu. 

22. Od 25 maja do 17 czerwca br. Tj. w okresie międzysesyjnym przyjęto 951 deklaracji 

dotyczących źródeł ciepła, do Centralnej ewidencji Emisyjności Budynków wprowadzono 

733.   

23. W okresie międzysesyjnym przyjęto 83 wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego za 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie wypłacono 72 świadczenia. Od 

początku przyjęto 234 wnioski, przyznano i wypłacono 199 świadczeń na łączną kwotę 

1 026 880,00 zł    

24. Podpisano umowę na dostawę 12 szt. parkomatów (forma 24-miesięcznej dzierżawy). 

Instalacja urządzeń planowana jest w dniach 29-30 czerwca 2022r. 

25. Podpisano umowę z firmą na uruchomienie i wdrożenie mobilnej aplikacji do kontroli 

parkingów płatnych oraz windykacji należności, przygotowanej dla nowych urządzeń 

parkingowych.  

26. Przygotowano dokumentację przetargową dla procedury wyłonienia wykonawcy na 

kontynuację mogił wojennych na Cmentarzu Wojennym przy ul. Mickiewicza . 

27. Podpisano 35 aneksów do umów o korzystanie z powierzchni na wszystkie wyznaczone 

stanowiska na Pl. Mały Rynek.   

28. Podpisano dotychczas 41 umów dzierżawy dróg wewnętrznych w celu korzystania                   

z drogi na potrzeby ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych, reklam. 
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29. W dniu 6.06.2022r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – działki nr 

76/7, który zakończył się wynikiem pozytywnym (cena nabycia  1.750.000,00 zł), 

30. W dniu 14.06.2022r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu 

użytkowego o pow. użytkowej 77,78 m2 położonego w kamienicy przy ul. Rynek 29, który 

zakończył się wynikiem negatywnym, 

31. W dniu 20.06.2022r. przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu obręb Prawobrzeżny przy ul. 

Koćmierzów,  dz. nr 1982/8  i dz. 1982/6 z przeznaczeniem pod uprawy rolne, które 

zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 

 


