
Protokół Nr 47 

z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 26 września 2017 roku 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:30 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum 

obecnych było 17 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Zbigniew Rusak (spóźniony), Pan Janusz Czajka 

i Pan Robert Kurosz, który poinformował Przewodniczącego Rady Miasta o możliwości spóźnienia 

się na dzisiejszą sesję. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza Pan 

Marek Bronkowski, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza Pani Katarzyna Zioło, Sekretarz Miasta 

Sandomierza Pan Andrzej Gajewski oraz Skarbnik Miasta Sandomierza Pani Barbara Grębowiec. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przywitał wszystkich radnych, 

pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz przybyłych mieszkańców.   

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował na 

sekretarza obrad radnego Tomasza Frańczaka. Radny Tomasz Franczak wyraziła zgodę. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie za kandydaturą radnego 

Tomasza Frańczaka.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 17 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wybór radnego 

Tomasza Frańczaka na sekretarza obrad. 
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Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił porządek 

obrad, jak niżej:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza                 

w sprawie zatwierdzenia składów  komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 

przewodniczących tych komisji.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok – CUW. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza           

z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

„Mój Rynek” w Sandomierzu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 

terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Sandomierzu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Sandomierzu. 

21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały  Rady Miasta Sandomierza  w sprawie przekształcenia 

jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

22. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym.  
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23. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – 

Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek  Błonie” oraz nadania  jej statutu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz  nadania statutu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu  

oraz nadania mu statutu.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

29. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

30. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o   działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

31. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

32. Zamknięcie obrad. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zgłaszanie 

ewentualnych uwag co do treści porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta.  

Głos zabrał Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił o rozszerzenie 

porządku obrad o 3 punkty: 

1. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017 – 2029. 

Ponadto Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że dotychczasowy pkt. 14 

porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017-2029” jest nieaktualny, gdyż jest jego nowa wersja uwzględniająca emisję 

obligacji komunalnych. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza dodał, że 

projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta Sandomierza były omawiane na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów oraz zostały przesłane w wersji elektronicznej wszystkim radnym.  

Następnie głos zabrała radna Mariola Stępień, która poprosiła o wprowadzenie dwóch nowych 

punktów do porządku obrad tj.: 

1. Podjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

Następnie głos zabrał radny Marcin Marzec, który wnosi o zdjęcie z porządku obrad pkt. 22 tj.: 

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych               

w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym”.  

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Zbigniew Rusak. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  
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Radny Marcin Marzec dodał, że przedstawiony projekt uchwały należy doprecyzować, gdyż dotyka 

ona bardzo ważnej sfery jakim są wynagrodzenia nauczycieli. Uchwała ta nie uwzględnia zmian, które 

zachodzą w ramach wdrażanej reformy oświaty.  

Następnie głos zabrała radna Agnieszka Franczak – Szczepanek, która powiedział, że popiera wniosek 

radnego Marcina Marca dot. zdjęcia z porządku obrad pkt. 22.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o wniesienie             

3 nowych projektów uchwał do porządku obrad, ze względu na wpływ w okresie międzysesyjnym do 

Biura Rady Miasta wniosków radnych o wpisanie bądź wykreślenie ze składów komisji tj.: 

1. Podjęcie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza              

i ustalenia ich składów osobowych; 

2. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza;  

3. Podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 

Następnie głos zabrał radny Andrzej Anwajler który powiedział, że protestuje przed taką ilością 

nowych projektów uchwał z którymi radni nie mogli się wcześniej zapoznać.  

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że uchwały dot. składów osobowych komisji nie są uchwałami 

skomplikowanymi mają one za cel uporządkować w ramach tekstów jednolitych składy osobowe 

komisji, których zmiany zaszły w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta Sandomierza. Z kolei 

uchwały dot. zmian w budżecie miasta zostały przesłane do Państwa radnych w możliwie 

najszybszym terminie 

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Robert Kurosz. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że kwestia zaciągnięcia obligacji na kwotę 4 mln zł przez miasto 

jest bardzo poważną sprawą i taki projekt uchwały powinien być wcześniej znany radnym miasta.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przystąpił do 

przegłosowywania wniosków zgłoszonych do porządku obrad. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad zdjęciem 

pkt. 5 porządku obrad tj.: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 

przewodniczących tych komisji”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt.                  

5 z porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zdjęciem pkt. 14 porządku obrad tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029”. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt. 14              

z porządku obrad. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zdjęciem pkt. 22 porządku obrad tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz 

jest organem prowadzącym”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt. 22            

z porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących 

komisji stałych Rady Miasta Sandomierza”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady 
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Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania           

w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Sandomierza”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 

rok”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 
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Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad „projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017 – 2029”. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uporządkował                      

i przedstawił porządek obrad, jak niżej i poprosił o jego przegłosowanie w całości: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Podjęcie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza             

i ustalenia ich składów osobowych. 

6. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza. 

7. Podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 

8. Podjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok – CUW. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017 – 2029. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza             

z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

„Mój Rynek” w Sandomierzu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 

terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Sandomierzu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Sandomierzu. 

27. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały  Rady Miasta Sandomierza  w sprawie przekształcenia 

jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – 

Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek  Błonie” oraz nadania  jej statutu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz  nadania statutu. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu  

oraz nadania mu statutu.  

33. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

34. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

35. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

36. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

37. Zamknięcie obrad. 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

porządku obrad XVLII sesji Rady Miasta. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie Protokołu z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się czy są jakieś 

uwagi do treści protokołu. Uwag nie było. W związku z tym poprosił o przyjęcie protokołu z XLII 

sesji Rady Miasta Sandomierza, który w ustawowym terminie był do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

Podjęcie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza            

i ustalenia ich składów osobowych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił radnych o zgłaszanie swojego akcesu lub rezygnacji z członkostwa                             

z poszczególnych komisji.  

 

Radny Sylwester Łatka: 

Złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Praworządności. 

Złożył akces do Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Złożył akces do Komisji Praworządności. 

Złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek: 

Złożyła akces do Komisji Polityki Mieszkaniowej. 

 

Radny Jacek Dybus zapytał się czy ze składu Komisji Polityki Mieszkaniowej nie powinien być 

wykreślony radny Andrzej Bolewski. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza powiedział, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęła rezygnacja radnego Andrzej 

Bolewskiego z członkostwa w Komisji Polityki Mieszkaniowej.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził glosowanie nad 

projektem uchwały uwzględniającym wszystkie zgłoszone zmiany. 
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Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/595/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  

i ustalenia ich składów osobowych. 

 

 

Ad. 6 

Podjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/596/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

Ad. 7 

Podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji 

stałej Rady Miasta Sandomierza. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/597/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 

roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

 

Ad. 8 

Podjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały czytając § 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6  Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza, który stanowi załącznik do projektu uchwały. Następnie poprosił Panią Teresę 

Prokopowicz Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu o doprecyzowanie § 9 projektu 

regulaminu. Pani Teresa Prokopowicz odczytała treść § 9 projektu regulaminu, który brzmi:  

 

„Kandydata na wiceprzewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał 

ilość głosów „za" (znaków "x" w kratce nad wyrazem "tak"), przewyższającą połowę liczby radnych 

obecnych na sesji z zastrzeżeniem § 6”.  

 

W oparciu o art. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r.,  

poz. 446 z późn. zm.)  stwierdziła, iż właściwszym zapisem będzie sformułowanie, że: 

  

„Kandydata na wiceprzewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał 

ilość głosów „za" (znaków "x" w kratce nad wyrazem "tak"), przewyższającą o połowę ważnie 

oddanych głosów”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się czy ktoś jeszcze ma 

jakieś uwagi co do treści projektu regulaminu. Radny Sylwester Łatka zapytał się czy zmieniamy ten 

sam zapis w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata. Pani Teresa Prokopowicz Radca 

Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że nie ma takiej potrzeby.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały z uwzględnieniem poprawki. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/598/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach  

na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że zgodnie              

z przyjętym regulaminem Rada Miasta musi dokonać wyboru 3 – osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zgłosił kandydaturę radnej 

Wiesławy Sabat. Radna Wiesława Sabat wyraziła zgodę.  

Radny Sylwester Łatka zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Judę. Radny Andrzej Juda wyraził 

zgodę. Radny Jerzy Żyła zgłosił kandydaturę radnego Roberta Kurosza. Radny Robert Kurosz wyraził 

zgodę.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie listy 

kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad składem 

Komisji Skrutacyjnej tj. radna Wiesława Sabat oraz radni Andrzej Juda i Robert Kurosz.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził powołanie składu 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  

Radna Mariola Stępień zgłosiła kandydaturę radnego Marcina Marca. Radny Marcin Marzec wyraził 

zgodę. 

Więcej kandydatów nie zgłoszono.   
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie listy 

kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przystąpienie 

do pracy członków Komisji Skrutacyjnej i ogłosił 5 – minutową przerwę w posiedzeniu sesji Rady 

Miasta Sandomierza.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił po przerwie XLVII sesję 

Rady Miasta Sandomierza i przekazał listę obecności członkom Komisji Skrutacyjnej.  

 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w sposób następujący: 

1. Radna Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji; 

2. Radny Andrzej Juda  - członek Komisji; 

3. Radny Robert Kurosz – członek Komisji. 

Radna Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pokazała wszystkim radnym urnę oraz 

przeliczyła karty do głosowania, których stwierdzono 21 sztuk. Następnie dodała, że będą one 

wydawane radnym za listą obecności. Po zapieczętowaniu i podpisaniu urny do głosowania przez 

członków Komisji Skrutacyjnej radna Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała treść karty do głosowania oraz przedstawiła sposób głosowania. Następnie radna Wiesława 

Sabat Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej rozpoczęła odczytywanie listy radnych obecnych na sesji. 

Wyczytany radny odbierał kartę do głosowania, dokonywał aktu głosowania w sali przylegającej do 

sali obrad sesji Rady Miasta Sandomierza a następnie w obecności wszystkich radnych wrzucał kartę 

do głosowania do urny.  

Po oddaniu przez wszystkich obecnych na sali radnych głosu, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

stwierdziła niewykorzystanie dwóch kart do głosowania. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził 10 - minutową 

przerwę w posiedzeniu sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił po przerwie XLVII sesję 

Rady Miasta Sandomierza i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu.  

Radna Wiesława Sabat odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej wg. wzoru stanowiącego załącznik do 

Regulaminu wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

Radna Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powiedziała m.in.: 

1. Liczba radnych Rady Miasta Sandomierza obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 19; 

2. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie            

z § 6 Regulaminu, wynosi: 11; 
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3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 19; 

4. Liczba kart wyjętych z urny: 19; 

5. Liczba kart nieważnych: 1; 

6. Liczba głosów nieważnych: 1; 

7. Liczba głosów ważnych: 18; 

8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 16; 

9. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz Karty do głosowania stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał pełną treść 

projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wraz                     

z uzupełnionym § 1 tj.: „Stwierdza się wybór Pana Marcina Marca na Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Sandomierza”.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/599/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

Radnemu Marcinowi Marcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza pogratulowali: Pan 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza oraz Pan Jerzy Żyła Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  

Radny Marcin Marzec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował wszystkim 

członkom rady za zaufanie oraz wyraził gotowość do pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.  

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok – CUW 

  

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów i Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinie. 

Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały z uwzględnieniem poprawki literówki w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
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Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLVII/600/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

  

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Prosi o wytłumaczenie zmian w budżecie miasta zaproponowanych w projekcie uchwały. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada zabezpieczenie środków finansowych na ponoszone przez gminę koszty 

związane z prowadzonym postępowaniem sądowym, profilaktyczną opieką lekarską pracowników 

Urzędu oraz zakupem usług pozostałych, niezbędnych do pracy Urzędu. Koszty komornicze                   

w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej kosztowały miasto 46 000,00 zł.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały z uwzględnieniem poprawki literówki w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/601/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Projekt uchwały zakłada przekazanie kwoty 30 000,00 zł na rzecz Gminy Czersk na odbudowę 

infrastruktury drogowej zniszczonej przez huragan jaki dotknął gminę w dniach 11-12 sierpnia 2017 

roku. Ponadto Gmina Czersk w 2010 roku przekazała środki finansowe Gminie Sandomierz na walkę 

ze skautami powodzi.  

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/602/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVII/603/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk. 

 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Całe zadanie pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek 

użyteczności publicznej” będzie kosztować 310 000,00 zł, z czego 100 000,00 zł w 2017 roku. Jest to 

bardzo duża kwota, jaki będzie zakres prac?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz przejęło budynek jednorodzinny od dewelopera z Krakowa. Budynek ten jest             

w stanie surowym zamkniętym. Miasto podjęło decyzje o zmianie przeznaczenia tego budynku na cele 

publiczne. W związku z tym konieczny jest kompleksowy remont budynku zwłaszcza klatki 

schodowej, która musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych.  

 

Radny Robert Pytka: 

Jaka jest powierzchnia użytkowa tego obiektu?  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi ponad 130 m2.. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Ten budynek nie nadaje się na działalność publiczną o charakterze świetlicowym. Jest to marnowanie 

publicznych pieniędzy. Lepszym rozwiązaniem byłoby sprzedać ten budynek. 

 

Radna Mariola Stępień: 

Ten budynek jest bardzo dobry pod tego typu działalność. Jest on bardzo ważny dla lokalnej 

społeczności, gdyż umożliwi on integrację tamtejszej społeczności. Będzie to ich miejsce spotkań.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Budynek będzie spełniał wszystkie parametry wymagane ustawowo. Budynek będzie w pełni 

dostosowany do potrzeb świetlicowych.   

 

Radny Piotr Majewski: 

Należy ten budynek wykorzystać na cele publiczne był szlachetny cel inwestora. Działalność świetlicy 

w tamtej części miasta jest wskazana. Dajmy szanse mieszańcom by mogli się integrować i spotykać 

ze sobą. 
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Radny Piotr Chojnacki: 

Kwota niezbędna na adaptacje tego budynku jest bardzo duża. Czy w ramach tych środków będzie 

zakupione również wyposażenie? 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Będzie to kompleksowa przebudowa budynku i pełna jego adaptacja na potrzeby działalności 

świetlicy. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 3 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/604/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Dobrze że chcemy rozpocząć budowę nowego systemu monitoringu w mieście. Te pieniądze 

przyczynią się do pierwszych prac których celem będzie stworzenie tego systemu. Zaapelował do 

wszystkich radnych o poparcie tej zmiany w  budżecie. Bezpieczeństwo kosztuje i wtedy je doceniamy 

kiedy sami będziemy potrzebować pomocy. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

W ciągu dwóch lat wydamy na ten cel 286 000,00 zł i do końca nie wiemy gdzie będzie centrum 

monitoringu, kto to będzie obsługiwał, czy trzeba będzie zatrudnić dodatkowe osoby. Miasto ma inne 

potrzeby np. kanalizację, oświetlenie ulic itd. Ponadto radny zapytał się Czy prawidłowo działa 

kampera na Pl. Papieskim w Sandomierzu?.   

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Mieszkańcy czują się albo bezpiecznie albo nie. Miasto powinno rozpocząć działania w celu 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów na realizację tego celu jest monitoring. 

Jego funkcja to przede wszystkim funkcja prewencyjna. W mieście bowiem przybywa turystów. 
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Dokumentacja monitoringu pokaże, który wariant jest najkorzystniejszy dla miasta w sensie 

technicznym. Środki które na to zostaną  przekazane nie będą środkami zmarnowanymi. Kamera na 

Pl. Papieskim jest w gestii policji i została tam zainstalowana w czasie Światowych Dni Młodzieży. 

 

Radny Robert Pytka: 

Jaki to będzie system monitoringu. W aspekcie budowy monitoringu w mieście wydaje się, że 

„budujemy dom od dachu”. Możemy kupić nawet najlepsze kamery ale ważne jest żeby były one 

kompatybilne w działaniu z systemem. Ważne są też te aspekty, które poruszył radny Wojciech 

Czerwiec. 

   

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Ten projekt uchwały jest również efektem pracy specjalnego zespołu który przez ostatnie miesiące 

pracował nad budową i wdrożeniem nowego systemu monitorowania miasta. W skład tego zespołu 

wchodzili przedstawiciele: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wojska oraz spółdzielni 

mieszkaniowych. Zespołem tym kierował Pan Jacek Kuliga obecnie Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zespół ten wypracował pewną koncepcje, która 

pokazał jakie są potrzeby w tym zakresie. Przedstawiony projekt uchwały zamyka I etap prac.   

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o partycypowanie w kosztach budowy 

systemu monitoringu miejskiego.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz zwróciło o się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                            

o dofinansowanie tego projektu w wysokości 300 000,00 zł. Ważne jest, że mamy środki na wkład 

własny. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Są specjalistyczne firmy, które projektują system monitorowania miasta. To oni są fachowcami, my 

jako rada nie będziemy projektować tego systemu. Projekt uchwały dotyczy właśnie zabezpieczenia 

środków na ten cel. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Szkoda, że ten zespół nie przedstawił zarysu funkcjonowania tego systemu monitorowania miasta na 

komisji merytorycznej Rady Miasta. Zespół ten powinien przedstawić jakieś konkrety. 

 

Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: 

Nowy system monitoringu jest budowany od podstaw. I etapem pracy zespołu była ocena istniejącego 

systemu monitoringu. Zakupione kamery będą bardzo nowoczesne, nagrania będą przechowywane 

przez 30 dni. Centrum monitoringu będzie najprawdopodobniej na Stadionie Miejskim                         

w Sandomierzu. Obecnie powstała koncepcja systemu monitoringu, która została zatwierdzona przez 

Burmistrza Miasta Sandomierza. Koncepcja ta nie jest zamknięta będzie bowiem można do tego 

systemu dołączać dodatkowe kamery. Ta wyjściowa koncepcja zakłada zainstalowanie ok. 60 kamer. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od policji w weekend odwiedza Sandomierz ok. 15 tyś. anonimowych 

turystów a dodatkowo funkcjonuje jeszcze giełda rolno – ogrodnicza. System monitoringu ma również 

działać prewencyjnie. Ponadto jako miasto turystyczne musimy mieć również na względzie zagrożenie 

terrorystyczne. 
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Radny Andrzej Anwajler: 

Na co konkretnie w 2017 rok miasto chce wydać 86 500,00 zł w ramach tworzenia systemu 

monitorowania miasta?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Kwota ta jest zabezpieczana na wykonanie dokumentacji projektowej.  

 

Radny Robert Pytka: 

Dziękuję Panu Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego za informacje. Takie informacje 

powinny być przekazywane na komisjach merytorycznych.   

 

Radny Jerzy Żyła: 

Zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnego 

Jerzego Żyły pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 10 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

5 radnych nie głosowało.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie 

dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/605/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 
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Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/606/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/607/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 
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Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Jakie będzie przeznaczenie tych środków na kwotę 4 mln zł. Ponadto czy dokonano analizy wydatków 

budżetowych na 2017 rok w celu uzyskania oszczędności i nie zaciągania tym samym takiego 

zobowiązania.   

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza weszła radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedstawiony projekt uchwały wymaga wielu uzgodnień a zaciągnięcie takich zobowiązań                     

i wyemitowanie takich obligacji zmusiło Wydział Finansowy do dokonania kompleksowej analizy 

wydatków budżetowych w 2017 roku. Jest to proces bardzo trudny. Z analizy budżetu wynika że 

aktualnie deficyt budżetu wynosi 2 921 000,00 zł, w tym roku zakładano sprzedaż majątku na kwotę 

5 130 000,00 zł z czego na koniec sierpnia uzyskano kwotę 303 000,00 zł jest wiec to budżet 

deficytowy. W związku z tym nie mamy innego wyjścia jak wyemitować obligacje. Są bowiem 

inwestycje, gdzie przetargi zostały już rozstrzygnięte a umowy podpisane. Te umowy musza być 

zrealizowane. Niestety nie mamy takich oszczędności. Na początku tego roku wolne środki wynosiły 

8 600 000,00 zł. Cześć tych środków została wprowadzona do budżetu w celu m.in.: spłaty części 

obligacji. Ponadto dodatkowo już w tym roku zabraknie ok 1 200 000,00 zł na zadania związane                

z oświatą i wychowaniem. Pozyskane środki z obligacji zostaną przekazane na realizację inwestycji tj. 

Budowę Placu 3 – Maja oraz Parku Miejskiego.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Wiadome było że nie uzyskamy planowanych środków do budżetu z tytułu sprzedaży majątku.                   

W związku z tym lepiej było nie ogłaszać przetargów na tak wielkie inwestycje lub poczekać na 

rozstrzygnięcia związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na te cele i wykonać te inwestycje             

w roku przyszłym. Ponadto zaciągamy zobowiązania na coś, co nie przyniesie wymiernych korzyści 

miastu. Na koniec tego roku zadłużenie miasta będzie wynosić już 36,5 mln zł.    

 

Radny Robert Pytka: 

Omawianie tego projektu uchwały powinniśmy rozpatrywać w kontekście Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz. Limit wydatków majątkowych w tym roku wynosił ok. 7 740 000,00  

zł, a w przyszłym roku ten limit będzie wynosił 13,5 mln zł. Warto przemyśleć wszystkie działania                

w kontekście inwestycji wieloletnich. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Mając trudną sytuację budżetową, Burmistrz Miasta Sandomierza nie powinien ogłaszać przetargu na 

realizację I etapu Parku Miejskiego w Sandomierzu. Nie powinniśmy podejmować tej uchwały.   
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Radny Andrzej Lebida: 

Zadłużenie miasta Sandomierza nie jest takie wielkie, mając na względzie jego dochody. Inwestycje 

muszą być prowadzone, remont Placu 3 Maja oraz Parku Miejskiego są kluczowe dla miasta i jego 

mieszkańców. Miejsca te do tej pory były takimi „ciemnymi plamami”. Należy z tym wreszcie 

skończyć. Po za tym miasto ma możliwość pozyskania na te inwestycje środki zewnętrzne.      

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Co w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych na remont Parku Miejskiego w ramach 

programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza?. 

  

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Sylwester Łatka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Przejmując urząd Burmistrza Miasta Sandomierza zadłużenie miasta wynosiło 37 750 000,00 zł.               

W 2015 roku spłacono 800 000,00 zł, w 2016 roku spłacono – 1 200 000,00 zł a w 2017 roku spłacono 

– 3 500 000,00 zł. Przez ostatnie 3 lata tej kadencji miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań            

z zewnątrz. Wszystkie inwestycje które zostały zrealizowane lub są realizowane finansowane były ze 

środków własnych. Ponadto Miasto Sandomierz spłaciło ok. 1 000 000,00 zł z tytułu nienależnie 

pobranej subwencji oświatowej. Przedstawiony projekt uchwały daje gwarancję posiadania środków 

finansowych na wkład własny miasta w celu realizacji istotnych inwestycji. Remont Placu 3 Maja 

zapowiadany był przez wiele lat ale nikt tego tematu nie chciał się jednak podjąć. Z kolei Park Miejski 

przechodził ostatnio remont w 1966 roku w postaci asfaltowania alejek. Naszym zadaniem jest także 

upiększać miasto jako całość. Gospodarka finansowa miasta jest dobrze prowadzona a każdy pieniądz 

jest właściwie wydawany. Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza jest bardzo dobrze oceniany jest 

wielka nadzieja na pozyskanie z tego tytułu środków zewnętrznych.  

   

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Sylwester Łatka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Wszyscy jesteśmy za zmianą wyglądu Palcu 3 Maja w Sandomierzu. Należy jednak za wszelką cenę 

pozyskiwać środki zewnętrzne.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/608/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 



24 
 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Z. W.* , mieszkanka Sandomierza: 

Wyraziła zdziwienie, że tak źle jest prowadzona gospodarka finansowa w mieście.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, że przy 

podejmowaniu tego projektu uchwały niezbędna jest bezwzględna większość głosów a następnie 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/609/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017 – 2029. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Jacek Dybus. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  
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Wynik głosowania:  

„za” – 12 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych.  

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/610/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017 – 2029. 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza               

z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Praworządności o opinie. Radny Piotr Majewski Przewodniczący Komisji 

Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Dodał, że projekt uchwały ma charakter 

porządkujący. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje         

w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Anwajler. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/611/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 

roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 
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Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Anwajler. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu                 

i Usług o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/612/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz 

innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

. 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój 

Rynek” w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu                  

i Usług o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  
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Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/613/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  

„Mój Rynek” w Sandomierzu. 

 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 

terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinie. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje              

w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/614/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne 

zajęcia specjalistyczne  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 
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Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinie. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje              

w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/615/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Nr 1 

im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  

im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

 

 

Ad. 26 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej  Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinie. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje              

w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  
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Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/616/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Nr 2 

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

 

 

Ad. 27 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały  Rady Miasta Sandomierza  w sprawie przekształcenia 

jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinie. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje             

w tym punkcie porządku obrad. 

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza weszła radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały w § 9 pkt. 5, który powinien brzmieć: „Prowadzenie 

dokumentacji z kontroli związanych z przeglądami budynków i urządzeń”.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały z uwzględnioną autopoprawką.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVII/617/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

o zmianie uchwały  Rady Miasta Sandomierza  w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej 

Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 

Sandomierzu” w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz  

„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

 

 

Ad. 28 

Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – 

Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek  Błonie” oraz nadania  jej statutu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny              

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Marcin Marzec: 

Czy zasadne jest podejmowanie tej uchwały tak wcześnie mając na względzie, że prace adaptacyjne 

budynku będą trwać 2 lata?.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Czy zgodny z prawem jest zapis § 4 projektu uchwały, który określa początek działalności tej 

jednostki a który brzmi: „Placówka rozpocznie swoją działalność nie wcześniej niż w momencie 

spełnienia wymagań”.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Placówka żeby funkcjonować musi mieć odpowiedni lokal i odpowiednie podłoże prawne. Placówka 

ta będzie nie tylko świetlicą ale także Placówką Wsparcia Dziennego. Będzie to pierwsza tego typu 

placówka w mieście. Ustawa o opiece zastępczej nakłada obowiązek na gminę uruchomienia takiej 

jednostki organizacyjnej. „Przystanek Błonie” będzie podlegał organizacyjnie pod kierownictwo 

Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu. Nie mniej jednak jednostka ta będzie miała oddzielny 

statut. Warto podjąć tą uchwałę, gdyż może będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 3 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVII/618/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Placówki Wsparcia 

Dziennego pod nazwą „Przystanek  Błonie” oraz nadania  jej statutu. 

 

 

Ad. 29 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt             

w ośrodkach wsparcia. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny             

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLVII/619/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie  ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 

 

 

Ad. 30 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny            

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 
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Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/620/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy            

w Sandomierzu oraz nadania statutu. 

 

 

Ad. 31 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania  statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny            

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Jak ustala się dochód osoby bezdomnej?. 

 

Dorota Tarnawska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu: 

Osoba bezdomna w świetle przepisów prawa nie ma dochodu. W związku z tym korzysta ze 

świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/621/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie  nadania  Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
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Ad. 32 

Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu  oraz 

nadania mu statutu.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny            

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Ponadto dodała, że 

komisja obradowała w tej sprawie na dwóch kolejnych posiedzeniach a na jednym z nich obecny był 

przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej z Jarosławia, który rozwiał wszystkie wątpliwości 

członków komisji. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Z jakich źródeł będzie finansowany Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, który będzie 

zakładem budżetowym.  

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Zbigniew Rusak. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

W jaki majątek o którym mowa w § 2 projektu uchwały, wyposaża się Zakład Aktywności 

Zawodowej w Sandomierzu i na jakich warunkach?.  

 

Radny Robert Pytka: 

Chcemy prowadzić wiele inwestycji w przyszłym roku i będziemy dodatkowo wyposażać                       

i dostosowywać kolejny budynek na potrzeby kolejnej jednostki organizacyjnej gminy. Lepiej byłoby 

przekazać tą sferę działalności gminy organizacjom pozarządowym, którzy fachowo zajmują się 

potrzebami osób niepełnosprawnych. Miasto mogłoby je wspierać finansowo.  

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Zbigniew Rusak. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Warto dodać, że każdy zatrudniony niepełnosprawny w takim zakładzie aktywności zawodowej 

otrzymuje 18 500,00 zł na rok. Zakłady te np. świadczą usługi cateringowe. W Sandomierzu jest 158 

osób niepełnosprawnych, warto tych ludzi wspierać i aktywizować. W Jarosławiu funkcjonują aż trzy 

tego typu zakłady.  

 

Radny Marcin Marzec: 

Wszyscy członkowie rady są zgodni co do idei funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej, 

gdyż podopiecznym tej jednostki należy pomagać. Nie mniej jednak mając na względzie sytuację 

budżetową miasta należałoby może taką działalność przekazać instytucją zewnętrznym. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Jak aktywizować ludzi wpływowych, przedsiębiorców w Sandomierzu by włączali się w tego typu 

działalność jaką zajmuje się Zakład Aktywizacji Zawodowej?.  
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Radny Jerzy Żyła: 

1. Dlaczego Zakład Aktywności Zawodowej będzie zakładem budżetowym a nie jednostką 

organizacyjną gminy?  

2. Czym na co dzień będą zajmować się podopieczni tej placówki?.  

 

Radny Robert Pytka: 

Dotacja o której była mowa wynosi 18 500,00 zł brutto na rok czyli 1 541,00 zł na miesiąc w sytuacji 

że najniższa średnia krajowa wynosi ponad 2 000,00 zł miesięcznie. Wynika więc z tego że trzeba 

będzie z budżetu miasta dokładać środki finansowe. Ponadto taką placówkę mogłyby prowadzić 

spółdzielnie socjalne a nie przedsiębiorcy.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

1. Kto będzie finansować zatrudnioną obsługę administracyjno – biurową tego zakładu, czyli te 

osoby które nie będą osobami niepełnosprawnymi, gdyż na nich dotacji gmina nie otrzyma?.  

2. Jaką działalnością zajmować się będzie Zakład Aktywności Zawodowej w świetle przepisów 

prawa? 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe nie są zainteresowane prowadzeniem takiej działalności. 

Ponadto osoby niepełnosprawne zatrudnione w tym zakładzie nie będą pobierać świadczeń 

wypłacanych z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli z budżetu gminy. Dotacja którą gmina 

będzie otrzymywać czyli 18 500,00 zł będzie przeznaczona na wynagrodzenia osób zatrudnionych            

w zakładzie w ramach obsługi administracyjno – biurowej. Z kolei wynagrodzenie dla osób 

niepełnosprawnych będzie wypłacane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Ponadto będą oni prowadzić działalność zarobkową. Zakład Aktywizacji 

Zawodowej będzie zakładem budżetowym bo jest ona najtańszą dla gminy formą odnośnie kosztów. 

Ta placówka będzie wsparciem dla 158 osób niepełnosprawnych mieszkających w Sandomierzu. 

Koszty dla gminy to przekazanie budynku pod działalność tego zakładu i przygotowanie odpowiedniej 

dokumentacji. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek: 

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu dysponuje danymi dot. osób niepełnosprawnych tj. 

czy będą mogli i czy będą zainteresowani podjęciem pracy w tym zakładzie?. 

 

Dorota Tarnawska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu dysponuje takimi informacjami. Wszystkie te osoby 

mają orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej i pobierają z tego tytułu świadczenia społeczne. 

Osoby te muszą wykazać swoją aktywność, pracownik socjalny ma taką możliwość żeby zawrzeć                

z osobą niepełnosprawną kontrakt socjalny w którym zobowiąże osobę do pracy w zakładzie.                   

W przypadku nie wywiązania się z tego kontraktu taka osoba może stracić prawo do świadczenia 

socjalnego.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Kto otrzymuje dotację w kwocie 18 500,00 zł?. 
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Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Dotację otrzymuje placówka w przeliczeniu na jednego podopiecznego.  

 

Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Dotacja w wysokości 18 500,00 zł jest dotacją na rok na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną           

w zakładzie. Z tej dotacji dokonuje się wypłaty pensji dla osób pełnosprawnych stanowiących obsługę 

administarcyjno – biurową na rehabilitacje i utrzymanie budynku. Dotacja ta jest wypłacana przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty pensji dla osób 

niepełnosprawnych również są wypłacane z tego funduszu. Taki stan rzeczy jest gwarantowany przez 

Rozporządzenie Ministra oraz przez umowę, którą podpisze Miasto Sandomierz z Urzędem 

Wojewódzkim w Kielcach. Osoba pracująca w Zakładzie Aktywności Zawodowej jako pracownik 

obsługi administarcyjno – biurowej musi być godnie wynagradzana ze względu na wielką 

odpowiedzialność jaka ciąży na tych pracownikach. Zysk, który wypracowuje Zakład Aktywności 

Zawodowej jest kierowany na Fundusz Aktywności Zawodowej. Ponadto taki zakład jest bardzo 

konkurencyjnym usługodawcą w gminie.     

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Robert Pytka: 

Po co podejmować uchwałę w sprawie Zakładu Aktywności Zawodowej jeśli nie znamy 

szczegółowego zakresu prac i kosztów, które niewątpliwie jako miasto poniesiemy?. 

 

Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz posiada wstępny kosztorys utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej wraz               

z wyposażeniem w celu ubiegania się u Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie statutu zakładu 

aktywności zawodowej tej placówki. Budynek ma powierzchnie 924 m2 w tym powierzchnia 

użytkowa 832 m2. Zgodnie z kosztorysem dostosowanie budynku wyniesie 1 250 000,00 zł. Miasto 

Sandomierz będzie wnioskować o te fundusze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

Radny Sylwester Łatka: 

1. Jaka jest wielkość zasiłków, które pobierają osoby niepełnosprawne z Ośrodka Pomocy 

Społecznej?     

2. Dlaczego osoby niepełnosprawne z Sandomierza nie uczestniczą w sandomierskim zakładzie 

terapii zajęciowej?. 

   

Dorota Tarnawska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu: 

Wysokość świadczenia jest uregulowana ustawowo zgodnie z ustawą o opiece społecznej. Zasiłek dla 

osoby niepełnosprawnej może wynieść maksymalnie 604 zł.  

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Robert Pytka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Jerzy Żyła: 

Czy jeśli Zakład Aktywności Zawodowej będzie zajmował się zielenią miejską to tym obszarem nie 

będzie się już zajmować PGKiM? 
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Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Oczywiście, że nie. PGKiM w Sandomierzu nadal będzie zajmować się miejską zielenią. Zakład 

Aktywności Zawodowej będzie więc uzupełniać ten obszar działań miasta.  

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Marcin Marzec. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w szesnastoosobowym składzie. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Ponownie wyraził wątpliwość co do zgodności z prawem § 2 projektu uchwały, czyli wyposażenie 

Zakładu Aktywności Zawodowej w majątek oraz § 6, który wskazuje instytucję pokrywającą 

zobowiązania z tytułu utworzenia takiego zakładu.  

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Andrzej Gleń i Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Do projektu uchwały wprowadza autopoprawkę: § 6 o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”, winien być to                 

§ 8 projektu uchwały.  

 

Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Wskazanie instytucji pokrywającej zobowiązania jest niezbędne, gdyż pośrednikiem w przekazywaniu 

dotacji z PFRON jest tylko i wyłącznie Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Z kolei zakładowi statut 

zakładu aktywności zawodowej przyznaje Wojewoda Świętokrzyski.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Należy sprawdzić czy w świetle prawa Zakład Aktywności Zawodowej może wykonywać te 

czynności o których była tutaj mowa.  

Czy w projekcie uchwały nie powinien się znaleźć zapis mówiący o składaniu rocznego planu 

działalności gospodarczej.   

 

Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza: 

Zakłady Aktywności Zawodowej składają takie sprawozdania nawet co kwartał. Taki obowiązek może 

zostać uwzględniony w regulaminie placówki. 

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

 

 

 

 



37 
 

Wynik głosowania:  

„za” – 12 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 5 radnych. 

1 radny nie głosował.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/622/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu   

oraz nadania mu statutu. 

 

 

Ad. 33 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Zbigniew Rusak i Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Statutową o opinie. Radny Jerzy Żyła Przewodniczący Komisji Statutowej 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

Pytań i uwag nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

3 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVII/623/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie zmian w statucie Miasta Sandomierza. 
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Ad. 34 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Wojciech Czerwiec, Robert Kurosz, Andrzej 

Juda, Andrzej Anwajler, Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Rada Miasta Sandomierza obraduje                 

w jedenastoosobowym składzie. 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie sprawozdawczym 

nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu 

miejskiego, realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał sprawy należące do 

swoich kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie             

i w granicach upoważnień ustawowych. 

Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in.: 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

 

1. Montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Długiej. 

2. Wycinka uschniętych drzew na Cmentarzu Wojskowym. 

3. Przeprowadzono akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata” wśród uczniów sandomierskich szkół.  

4. Wykonano dodatkową ekspertyzę pomnika przyrody Lipy drobnolistnej przy ul. 

Kwiatkowskiego 67. 

5. Wykonanie projektu i realizacja nasadzeń wrzosów na Płycie Dużego i Małego Rynku Starego 

Miasta w Sandomierzu oraz na ul. Słowackiego. Przeprowadzenia przeglądu kosztorysów 

ofertowych na zakup materiału szkółkarskiego celem realizacji jesiennych nasadzeń i wybór 

najbardziej korzystnej do realizacji oferty (koszt 4650 zł). 

6. Zaprojektowanie nasadzeń przy schodkach znajdujących się między budynkiem Straży 

Miejskiej, a parkingiem na Podwalu Górnym oraz przygotowanie kosztorysu zakupu roślin. 

(koszt ok 600 zł ). 

7. Przegląd stanu drzew w Sandomierzu i przygotowanie wniosku o zezwolenie na wycięcie 

drzew uschniętych, które szpecą miasto.  

8. Przy udziale pracowników Wydziału przeprowadzono inwentaryzację małej architektury na 

terenie miasta (kosze, ławki, donice). 

9. Naprawa rowu odwadniającego przy ul. Powiśle (Ułożenie płytek, stabilizacja barierki 

ochronnej). 

10. Rozbiórka uszkodzonego murku oporowego ul. Rynek 2 i przywrócenie do stanu pierwotnego. 

11. Wycinka samosiejek drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych Koćmierzów, Zarzekowice, 

Piaski, Młyńska, Panoramiczna, Spokojna, Podmiejska.  

 

Referaty Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 

 

Kultura 

1. 31.08.2017 r. - Uroczystość przekazania miastu księgozbioru z prywatnej biblioteki śp. 

Zbigniewa Kabaty.  

2. 1.09.2017 r. - Uroczystość patriotyczna z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

3. 2.09.2017 r. - Narodowe Czytanie 2017 w Sandomierzu - tegoroczną lekturą akcji, było 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.  

4. 2.09.2017 r. - "Pożegnanie wakacji 2017”. - wydarzenie kulturalne na zakończenie wakacji.  
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5. 5.09.2017 r. - 78. rocznica niemieckiego nalotu bombowego na węzeł kolejowy                       

w Sandomierzu.  

6. 8.09.2017 r. - Sandomierskie Senioralia 2017.  

7. 16.09.2017 r. - 10-lecie partnerstwa Sandomierza oraz Newark-on-Trent -    w uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich Sandomierza: Newark-on-Trent (Wielka 

Brytania), Emmendingen (Niemcy) oraz Ostróg (Ukraina).  

8. 17.09.2017 r. - XV edycja konkursu „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne pt. „Rośliny 

dziko rosnące w lokalnej kuchni” były motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu o 

Srebrną Chochlę.  

9. 17.09.2017 r. - 78. rocznica agresji Rosji Radzieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka.  

10. 21.09.2017 r. - Spotkanie autorskie z Witoldem Szabłowskim i 10 lat Dyskusyjnego Klubu 

Książki.  

 

Na XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Wojciech Czerwiec, Robert Kurosz i Andrzej 

Juda. Rada Miasta Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

 

Promocja 

 

1. 1.09.2017 r. – warsztaty fotograficzne „Cudze chwalicie” – podczas wydarzenia grupa 

fotografów wykonywała zdjęcia atrakcji turystycznych Sandomierza. Fotografie te zostały 

przekazane nieodpłatnie  w celach promocyjnych dla Urzędu Miejskiego.  

2. 5.09-26.09.2017 r. - Sandomierz wystartował w plebiscycie „Polska  z góry” organizowanym 

przez Planete + - głosowanie trwa od 5.09.2017 r. do 26.09.2017 r. Miejscowość, która 

zwycięży, zostanie sfilmowana z lotu ptaka, a film będzie emitowany w specjalnym odcinku 

programu „Polska z góry” w Internecie i na antenie Planete+. Głosy oddawane na każdą 

miejscowość przeliczane są proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców, dlatego każda 

miejscowość ma szansę zwyciężyć. Zachęcam do głosowania.  

3. 9.09.2017 r. - Mobile Photo Trip Sandomierz – spotkanie pasjonatów fotografii mobilnej - 

czterdziestu fotografów z całej Polski fotografowało Sandomierz tylko i wyłącznie 

smartfonami. Podczas oprowadzania po mieście powstało kilkaset zdjęć prezentujących 

codzienny tryb życia miasta, jego zabudowę, architekturę, mieszkańców i lokalny koloryt. 

Zdjęcia wykorzystywane są w lokalnych portalach społecznościowych promujących miasto. 

 

Inne 

1. 2.09.2017 r. - Dzień Działkowca oraz obchody 65 - lecia funkcjonowania Rodzinnych 

Ogródków Działkowych w Sandomierzu.  

2. 8.09.2017 r. - 60 lecie sformowania 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.  

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

   

1. Odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Wydano 235 dowody osobiste.  

3. Przyjęto 5 wniosków o wydanie karty DUŻEJ RODZINY.  

4. Dokonano 2 wpisów do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. 

5. Przeprowadzono kontrolę 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 



40 
 

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

 

1. W zakresie obrotu nieruchomościami: 

a) zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych, 

b) zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy, 

c) zawarto 1 umowę notarialną dot. rozwiązania użytkowania wieczystego z SSM pod 

budowę altan śmietnikowych, 

d) ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Krukowskiej, 

e) ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Piaski, 

f) wydano 2 decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu likwidowanym Gimnazjom Nr 1 i 2              

z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek przejmujących – 

Szkoła Podstawowa Nr 3 i 4. 

 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

a) Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 

b) Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 

c) Budowa ulicy Jaśminowej, 

d) Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie 

PGKiM. 

e) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 

f) Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu, 

g) Budowa parkingu przy wałodrodze, 

h) Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowanie ekspertyzy technicznej 

przeciwpożarowej dla zaprojektowanej nadbudowy, w celu uzyskania odstępstw 

Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej od przyjętych rozwiązań technicznych                

w opracowanej dokumentacji projektowanej, 

i) Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Portowej. 

2. Trwają roboty budowlane: 

a) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Sandomierza, 

b) Przebudowa Placu 3-go Maja, 

c) Przebudowa ul. Krętej od ulicy Salve Regina.  

3. Dokonano wyboru wykonawcy na: 

a) Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów, 

b) Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu, 

c) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, 

d) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza, 

e) Budowę przedszkola przy ul. T. Króla 3 ( 22.09.2017r. ma nastąpić podpisanie umowy             

z wykonawcą), 

f) Budowę parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9. 

4. Zakończono zadania (roboty budowlane): 

a) Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2, 

b) Wymiana rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi                  

w pomieszczeniu intendentki, pralni, małej sali zajęć oraz sali gimnastycznej                    

w Przedszkolu Samorządowym nr 1,  

c) Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1,  

d) Budowa oświetlenia na ulicy Koćmierzów. 
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5. Wykonano dokumentację projektową: 

a) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 

b) Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla, 

c) Budowa ulic Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Piszczele i Długiej. 

6. Trwa procedura odbiorowa dokumentacji: 

a) Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne 

fragmenty murów miejskich w Sandomierzu. 

7. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania - Rewitalizacja Parku Miejskiego – 

etap 1. 

 

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 

1. Gmina Sandomierz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „Ziemia sandomierska 

arkadią dobrego życia” w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych. Wniosek złożony w partnerstwie z Powiatem 

Sandomierskim, Gminami: Koprzywnicą i Obrazowem oraz z Sandomierskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Wniosek otrzymał 

pozytywną ocenę formalną. 

2. Do dnia 28 września br. trwają konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 20178 roku.  

3. Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Policzono głosy, 

wyniki są zamieszczone na stronie internetowej Sandomierza.  

 

Ponadto Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 30 września 2017 roku 

o godz. 16:00 w Ratuszu odbędzie się spotkanie Zespołu Parlamentarnego Przyjaciół Królewskiego 

Miasta Sandomierza w sprawie budowy ul. Lwowskiej – bis i drugiego mostu na rzece Wiśle             

w Sandomierzu. Następnie dodał, że w 2018 roku przypadają ważne rocznice: 

1. 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Sandomierzu z tego tytułu odbędzie 

się 100 wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. W dniu imienin marszałka Józefa 

Piłsudskiego będzie również uroczyste wmurowanie tablicy pamiątkowej na cześć marszałka 

na Bulwarze im. Józefa Piłsudskiego, który jest honorowym obywatelem Miasta Sandomierza. 

2. 80 rocznicą przyłączenia prawobrzeżnej część miasta do Sandomierza.  

3. Jubileusz 200 lecia istnienia Diecezji Sandomierskiej. 

4.  10 rocznica emisji serialu „Ojciec Mateusz”. 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Radny Sylwester Łatka: 

1. Co z wymianą nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu?  

2. Czy warto rozbudowywać Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego skoro teren ten jest 

ciągle zalewany przez Wisłę? 
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Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Jeśli chodzi o wymianę nawierzchni na terenie szkoły to niestety jest lekkie opóźnienie, ale prace 

zaczną się w niedługim czasie. Dokumentacja która jest przygotowywana na rozbudowę bulwaru 

przewiduje możliwość okresowego zalewania tego terenu prze rzekę Wisłę. Rozbudowa bulwaru 

będzie tak prowadzona i z takich elementów będzie się składać, że ewentualne wysokie stany wody 

nie spowodują znacznych strat. Rozbudowany bulwar będzie miał funkcje sportowo – rekreacyjną.   

 

Radny Piotr Majewski: 

Ilu parlamentarzystów potwierdziło swój przyjazd do Sandomierza na spotkane w dniu 30 września 

2017 roku?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Zaproszenia zostały wysłane ponad miesiąc temu i nie były za potwierdzeniem odbioru. Inauguracja 

parlamentarnego zespołu była bardzo huczna ale aktualna działalność tego zespołu nie jest zbyt duża.  

 

Radny Robert Kurosz: 

Czy niewykorzystane środki w kwocie ok. 100 000,00 zł z Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

mogą zostać przekazane na kolejny projekt z tego budżetu np. na skocznie w dal na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 1?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Budżet Obywatelski na 2018 rok ma swoje pewne reguły w postaci regulaminu, gdzie są jasno 

określone kryteria jakie muszą spełnić poszczególne projekty. Zmiana na tym etapie zasad budżetu 

obywatelskiego byłaby nieuczciwa.   

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Pogratulował Burmistrzowi Miasta Sandomierza sukcesu w zorganizowaniu kolejnej edycji Budżetu 

Obywatelskiego. W tym roku ponad 3 000 głosów łącznie zostało oddanych na wszystkie projekty. 

Zainteresowanie tym budżetem było bardzo duże.  

 

Radny Tomasz Frańczak: 

Co z lipą drobnolistną zlokalizowaną na działce przy ul. Kwiatkowskiego 67 w Sandomierzu?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Kolejna ekspertyza zlecona przez Urząd Miejski wykazała, że lipa drobnolistna zagraża 

bezpieczeństwu i należy ją usunąć. Szczegółowe informacje będą przekazane Państwu radnym na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa którego 

tematem będzie lipa drobnolistna zaplanowane jest na 27 września 2017 roku na godz. 10:00 w sali 

konferencyjnej Biura Rady Miasta.  
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Ad. 35 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęło do Rady Miasta Sandomierza szereg pism, które zostały skierowane do 

merytorycznych komisji, Burmistrza Miasta Sandomierza, na które udzielono stosownych odpowiedzi. 

W tym między innymi:  

1. Firma TANKPOL Sp. j. z Szczucina wraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku                

z dnia 19 czerwca 2017 roku dot. o podjęcie działań mających na celu zniesienie formy 

ochrony przyrody – pomnika przyrody – drzewa z gatunku Lipa Drobnolistna rosnącego na 

działce przy ul. Kwiatkowskiego 67. 

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zawiadomienie o rozprawie, które odbędzie się 

28 września 2017 roku w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwałę 

Nr XXXIX/495/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w przedmiocie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt. 

3. Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 

5 tyś. zł na rok 2017 oraz 15 000,00 zł na rok 2018 w celu przeprowadzenia Święta Młodego 

Wina. 

4. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwraca się z prośbą o nadesłanie uchwał podjętych 

przez Radę Miasta Sandomierza w sprawie gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. 

Stosowna odpowiedź wraz z załączonymi uchwałami została przekazana w dniu 14 września 

2017 roku. 

5. Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości:  

a) 50 000,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu sportów siłowych,  

b) 50 000,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu sekcji kuszniczej, łuczniczej, 

walki dawną bronią białą,  

c) 80 000,00 zł na kontynuacje zadania „Sandomierskie Księstwo Kultury”,  

d) 20 000,00 zł na XVI Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa                      

i Jarmark Jagielloński,  

e) 20 000,00 zł na obchody 100 lat 14 Pułku Ułanów i VI Spotkanie Rodzin 

Jazłowieckich z piknikiem żołnierskim,  

f) 20 000,00 zł na Festiwal żywych szachów rycerskich „Sandomierz miasto 

starożytnych szachów”.  

6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o przyznaniu dotacji dla Biblioteki 

Diecezjalnej w Sandomierzu w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. 

„Sandomierz, zbiory biblioteki diecezjalnej: konserwacja 59 woluminów (XV-XVIII).   

7. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zwraca się  z prośbą o przyznanie 

dotacji w 2018 roku w kwocie 500 000,00 zł na remont i zakup sprzętu medycznego dla 

oddziału paliatywnego  i neurochirurgii.  

8. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o przyznaniu dotacji 

celowej w wysokości 6 359,76 zł na „Prace konserwatorskie i zabezpieczające zabytkowego 

nagrobku Jana Piętki na Cmentarzu Katedralnym, w Sandomierzu”. 

9. Pani Irena Skoczylas z Ostrowca Świętokrzyskiego zwraca się z prośba o upamiętnienie                    

i sprostowanie daty tragicznego wydarzenia dotyczącego zabójstwa 8 Polaków w dniu 19 

listopada 1943 roku na Rynku w Sandomierzu przez niemieckiego okupanta. 
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10.  Mieszkańcy Sandomierza zwracają się prośba o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2018 

rok kwoty 50 000,00 zł na wybranie naniesionego przez rzekę Wisłę rumowiska z wejścia do 

kanału wodnego prowadzącego do starego portu. 

11. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki zaprasza na Zgromadzenie Ogólne, które 

odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku w Osieku. 

12. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wszczęciu postepowania nadzorczego dotyczącego 

uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLIV/557/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem               

i zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 

Stosowna odpowiedz została przekazana do Wojewody w dniu 25 września 2017 roku. 

13.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywną opinię o informacji                 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

Ponadto radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił Państwa radnych 

o kierowanie do Biura Rady Miasta propozycji zmian do Statutu Miasta Sandomierza w związku               

z pracami Komisji Statutowej. Poinformował również, że 1 października odbędzie się w ramach 

Narodowego Dnia Sportu - Turniej Pokoleń w którym udział bierze 3 radnych w ramach drużyny pn. 

„Samorząd”.   

 

Ad. 36 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił radnych                   

o zabieranie głosu. 

 

Radny Marcin Marzec: 

W sierpniu 2017 roku w Sandomierzu gościła drużyna piłki ręcznej z Australii. Podziękował 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza za godne przyjecie zawodników tej drużyny.  

Ponadto powiedział, że w przyszłym roku będzie jubileusz 100 - lecia istnienia piłki ręcznej w Polsce. 

Warto byłoby połączyć to wydarzenie z innymi planowanymi wydarzeniami w 2018 roku.  

Na koniec radny zapytał się czy zostały złożone wnioski o dofinansowanie zewnętrzne na remont ul. 

Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Wnioski zostały złożone na dofinansowanie remontu tych dwóch ulic w ramach rządowego programu 

remontu dróg lokalnych - „schedynówki”.   

  

Radny Piotr Majewski: 

Podziękował Burmistrzowi Miasta Sandomierza za postawienie wiaty przystankowej na ul. Długiej.   

Następnie zapytał się czy jako miasto możemy w piątki od godz. 15:00 wpuszczać na teren giełdy 

handlarzy? 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Handlarze są wpuszczani już dużo wcześniej niż w piątek popołudniu. Tak naprawdę handel sobotni 

przenosi się na piątkowy dzień. Od tych handlarzy pobierana jest opłata jak za sobotę.  
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Radna Wiesława Sabat: 

Podziękowała Burmistrzowi Miasta Sandomierza za udostępnienie płyt z Placu 3 – Maja, które zostały 

wykorzystane do utwardzenia podwórka zlokalizowanego przy kamienicach Rynek 29 i 30. Wymiana 

nawierzchni odbyła się w ramach „czynu społecznego” mieszkańców tych kamienic. Ponadto 

podziękowała pracownikom Wydziału Nadzoru komunalnego za udzielone wsparcie i doradztwo. Cała 

ta akcja przyczyniła się do większej integracji mieszkańców.   

 

Z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Mariola Stępień i Marcin Marzec. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w jedenastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Podziękował za słowa wsparcia i uznania i wyraził zadowolenie z takich akcji, z czynów społecznych. 

Ta aktywność obywatelska jest godna naśladowania.  

 

Radny Andrzej Gleń: 

Zwraca się z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w sprawie utwardzenia 

poboczy na ul. Salve Regina w Sandomierzu.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Zaprasza Burmistrza Miasta Sandomierza oraz wszystkich radnych na najbliższy Zjazd Absolwentów 

I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu w dniach 7 – 8 października 

2017 roku.  

 

Radny Robert Kurosz: 

Czy miasto będzie przejmować od Starostwa Powiatowego ul. Staromiejską?. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz jest w dalszym ciągu zainteresowane przejęciem tej drogi ale pod warunkiem  

wykonania II etapu remontu tej drogi przez powiat, czyli na długości od Kościoła Św. Pawła do ul. 

Koseły. Dopiero w pełni wyremontowaną drogę miasto przejmie. Starostwo Powiatowe ma 

zaplanowane takie zadanie inwestycyjne na kwotę 266 000,00 zł. Ponadto zgodnie z prawem stosowna 

uchwała Rady Miasta Sandomierza o ewentualnym przejęciu drogi powinna być podjęta do końca III 

kwartału danego roku, czyli do 30 września. Identyczną uchwałę musiała by podjąć również Rada 

Powiatu.  

 

Z. W.* , mieszkanka Sandomierza: 

Poruszyła sprawy związane z dziedzictwem narodowym. Sandomierskie zabytki są coraz bardziej 

zaniedbane. Ponadto mieszkanka w związku ze składaniem przez radnych wniosków do budżetu 

powiedziała, że radni nie mają wiedzy na temat kosztów planowanego ronda w Sandomierzu.   
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Ad. 37 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


