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                                                         Protokół nr 19  

                                          z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza 

9 grudnia 2015 roku – Ratusz 

 

*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).  

 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10:00 

Godz. zakończenia sesji – 11:24 

 

Sesji przewodniczył pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta otworzył XIX sesję oraz powitał 

wszystkich przybyłych, w tym Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego, pracowników Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, szefów jednostek podległych Burmistrzowi, wszystkich gości 

oraz przedstawicieli lokalnych mediów. 

W XIXsesji wzięło udział 18 Radnych – jak w załączonej Liście obecności. 

Radni: Pan Robert Kurosz, Pan Piotr Majewski oraz Pan Zbigniew Rusak usprawiedliwili 

swoją nieobecność. 
 Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 

      

Ad. 2  

Powołanie sekretarza obrad 

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka: 

- Poprosił o wybór sekretarza XIX sesji Rady Miasta Sandomierza i zaproponował 

kandydaturę radnego – Pana Marcina Marca, który zgodził się na pełnienie obowiązków 

sekretarza na dzisiejszej sesji. 

- Poddał  pod głosowanie w/w kandydaturę. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Radny – Pan Marcin Marzec został sekretarzem 

dzisiejszych obrad. 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad 

 Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka przystępując do realizacji punktu 3. 

porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XIX sesji 

Rady Miasta. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

- Poprosił o zdjęcie  z porządku obrad punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja  

w Sandomierzu. 

- Uzasadniając prośbę poinformował, że projekt uchwały zostanie  przedstawiony na kolejnej 

sesji Rady Miasta. 

  

     Wobec braku kolejnych  wniosków o zmianę w porządku obrad Pan Robert Pytka – 

Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Sandomierza o zdjęcie z porządku obrad sesji 

punktu 10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” 

Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Burmistrza Sandomierza. 

- Przedstawił  propozycję dotycząca kolejności rozpatrzenie  kolejnych punktów  porządku 

obrad XIX sesji (punkt 11.→ 10, 12→11.,13→12. , …..,. 19.→18. Zamknięcie obrad.) 

- Poddał pod głosowanie  porządek obrad XIX sesji Rady Miasta uwzględniający 

wprowadzone zmiany. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” 

- Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XIX sesji 

Rady Miasta Sandomierza – jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na placu 3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miejską Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 

2015-2025. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania 

jej Statutu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

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

18. Zamknięcie obrad.         

 

 

Ad.5   

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

 Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo, w okresie 

sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 

zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta Sandomierza,  

a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz 

przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 

30 listopada podpisana została umowa z firmą DUON na dostawę gazu do 70 podmiotów  

z całego powiatu, skupionych w Sandomierskiej Grupie Zakupowej. 

1. W trakcie realizacji są następujące roboty budowlane:  

a) Wykonanie oznakowania pionowego. 

b) Wykonanie remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. 

2. W trakcie odbioru są następujące roboty budowlane: 

a) Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu – Etap I. 

b) Zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu muru obronnego przy ul. Żydowskiej w 

części od strony ul. Podwale Górne w Sandomierzu. 

3. Zadania zrealizowane:  

Wykonano opaskę na odcinku przy Pl. Św. Wojciecha w Sandomierzu. 

Wykonano  dokumentację dla zadania pn. „Przyjazny Sandomierz” –  dostosowanie kina 

„Starówka” dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej Zadania pn. Park Miejski  
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Trwają intensywne praca nad tworzeniem dokumentacji potrzebnej do wniosków, które będą 

w styczniu i lutym 2016 roku składane w różnorakich programach pomocowych. 

 

20-21.11.2015 r. – Święto Młodego Wina -  Sandomierz na moment stał się polską stolicą 

winiarstwa za sprawą Święta Młodego Wina. Była to już trzecia odsłona tego wydarzenia, 

które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. W Ratuszu Święto Młodego Wina 

rozpoczęły prelekcje i warsztaty. Prezentacji swoich gospodarstw dokonali właściciele oraz 

gospodarze ośmiu winnic zrzeszonych w Sandomierskim Stowarzyszeniu Winiarzy.  

 

6.12.2015 r. - Kiermasz Mikołajkowy w Sandomierzu - Pierwszy Kiermasz Mikołajkowy 

odbył się na Rynku Starego Miasta. W wydarzeniu udział wzięło prawie 40 wystawców                           

z całego kraju, prezentujących różnorodny asortyment. Atmosferę mikołajkowego 

świętowania tworzyła także Wioska Świętego Mikołaja, usytuowana w centralnej części 

Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Kiermasz odwiedziło wielu mieszkańców, turystów 

oraz sympatyków naszego miasta. Na stoiskach można było nabyć rękodzielnicze zabawki, 

stroiki wykonane z bardzo różnych materiałów. Pośród wystawców nie zabrakło tych ze 

smakołykami regionalnymi – były makowce, pierogi, miody, osypki, pajdy ze smalcem, 

chleby, przyprawy, wielogatunkowa kawa, a także wędliny wykonywane według 

tradycyjnych receptur.  

Promocja 

1) 19.11.2015 r. – Przekazanie do dystrybucji questu "Literacki pejzaż 

Sandomierza" – W ramach projektu urozmaicania trasy Green Velo, biegnącej m.in. 

przez Sandomierz powstał nowy, rowerowy quest. Biegnie on przez najciekawsze 

zakątki miasta. Aktywna rowerowa podróż szlakiem pejzaży literackich Sandomierza 

rozpoczyna się i kończy na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Quest pozwala poznać 

uroki Sandomierza z bliska i z daleka, zabytkową Starówkę i najstarsze góry oraz 

dowiedzieć się, dla kogo miejsca te były natchnieniem i co z tego wynika. 

2) 20.11.2015 r. – Podsumowanie sezonu turystycznego – Wydarzenie zostało 

połączone ze Świętem Młodego Wina. Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu 

Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 

Kielcach podsumował sezon turystyczny województwa świętokrzyskiego za rok 2015. 

3) 26-28.11.2015 r. – Sandomierz na Międzynarodowych Targach Turystycznych  

w Warszawie - W ramach działań promocyjnych Sandomierza przedstawiciele 
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Urzędu Miejskiego oraz CIT w Sandomierzu zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną 

naszego miasta podczas 23. Międzynarodowych Targów „TT Warsaw”, które odbyły 

się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Miejscem promocji 

miasta Sandomierza było stoisko regionu świętokrzyskiego. Przedstawiciele 

Sandomierza dysponowali szeregiem materiałów promocyjnych (m.in. folderów, 

ulotek, informatorów), prezentujących bogactwo atrakcji turystycznych, którymi może 

pochwalić się nasze miasto. 

 Sport 

Listopad - grudzień - Sandomierska Akademia Młodych Orłów - Polski Związek Piłki 

Nożnej oraz Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Urzędem Miejskim w 

Sandomierzu realizują projekt wzorcowej akademii piłkarskiej dla dzieci w wieku od 5 do 

10 lat pod nazwą „Akademia Młodych Orłów”. Obecnie AMO Sandomierz szkoli dzieci w 

trzech kategoriach wiekowych: skrzat rocznik 2009-2010 (liczba dzieci 12), żak-rocznik 

2007-2008 (liczba dzieci 29), orlik 2005-2006 (liczba dzieci 30). Zajęcia odbywają się w  

sali  SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 2  w Sandomierzu, a także hali MOSiR w Sandomierzu.” 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miastapowiedział: 

 -  Pomimo złożenia podpisu na Liście obecności radnych Sandomierza w dzisiejszej sesji nie 

uczestniczy radny – Pan Zbigniew Rusak. 

-  Chwilę po złożeniu podpisu Pan  Zbigniew Rusak musiał opuścić obrady z powodu pilnej 

sprawy rodzinnej.  

- Proceduje 18 radnych miasta Sandomierza. 

- Dziękuje Panu Burmistrzowi za wypowiedz i zaprasza do dyskusji. 

 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że  z nową trasą rowerową jest problem na ulicy Portowej: nie ma łącznika na 

tym odcinku nie ma łącznika , który pozwoli na płynny przejazd rowerem (i mieszkańcy 

proszą o jego wykonanie) 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

-Zna sprawę. – Brak ciągłości wynika z planowanej w przyszłości drogi Lwowskiej BIS. (teren 

został wykupiony przez  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

- Wystąpi do GDDKiA o wejście w teren i połączenie trasy rowerowej. 

 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza  

 

Prosi dodatkowo, aby GDDKiA wykonała  przedwale, do którego wykonania się 
zobowiązała. 
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Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Serdecznie pogratulował Panu Burmistrzowi  zdobycia nagrody za wspieranie 

sandomierskiego sportu, którą otrzymał w Wojewódzkim Domu Kultury  

w Kielcach i uważa, ze należy się tym chwalić. 
- Sandomierskie szkoły osiągnęły bardzo dobre wyniki w klasyfikacji wojewódzkiej: Szkoła 

Podstawowa nr 1 zajęła II miejsce, Gimnazjum nr 1 zajęło miejsce 6.  

- Wnioskuje o  wysupłanie pieniędzy z budżetu Miasta na nagrody dla  tych  szkół (np. sprzęt 
sportowy). 

- Zwraca również uwagę na fakt, ze na stronie internetowej Miasta  jest informacja  o 

Gimnazjum Nr 1 ,natomiast ani słowa na temat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, 

która  znalazła się  w czołówce szkół podstawowych w Województwie  w klasyfikacji 

sportowej. 

Radny ma nadzieję, że to tylko  niedopatrzenie. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

–Nagrody są przewidziane ( środki na ten cel  zostały zabezpieczone w budżecie). 

- Po uroczystości  wręczenianagród  na pewno szerzej opiszemy zasługi Szkoły  

 Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 

 

Pan Jerzy Żyła – radny  Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

– Dziękuje Panu Burmistrzowi i Radnemu – Panu Marcinowi Marcowi za wspieranie sportu – 

mówi to jako nauczyciel W-F i- oraz  w imieniu wszystkich osób pracujących  klubach 

sportowych.  

- Jest to bardzo duży sukces Szkoły Podstawowej Nr 1 , bowiem zawody wygrała Szkoła 

Podstawowa nr 33 z Kielc, która  w odróżnieniu od naszej jest  szkołą o profilu typowo 

sportowym. 

  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

-  Pogratulował  sukcesów.  

- Podkreślił, że jest to również sukces  nauczycieli W-F  w szkołach podstawowych  

   i gimnazjach  oraz   trenerów i wychowawców  w klubach sportowych. 

 

Ad. 5  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
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 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek –  Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu - opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/174/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 6  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

 

Uchwały Nr XIX/175/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 7  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek –Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu - opinia pozytywna 

 Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

-Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015  r. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/176/2015 
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w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

Ad. 8  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwaływ sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 

rok. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

                                                  Uchwały Nr XIX/177/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 9  

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 

 

 Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

 

Uchwały Nr XIX/178/2015 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

Ad. 10  

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
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 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 

i Usług – opinia pozytywna 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/179/2015 

w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

 

Ad. 11  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 

i Usług – opinia pozytywna 

 Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/180/2015 

w sprawie w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu 

 

Ad. 12  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego  planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o na lata 2015 - 2019 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 

i Usług – opinia pozytywna 

 

Pan Marcin Marzec – RadnySandomierza  

Powiedział, między innymi: 

- Poprzedni Plan był przyjmowany  w marcu 2015 roku i zapewne będzie się zmieniał 

również w 2016 roku.  

- Wie, że w wielu miejscach  Sandomierza  nie ma jeszcze kanalizacji i  cyt. ”trzeba ją 

rozwijać”. 

- W tych planach należy uwzględnić  również modernizację niektórych odcinków na terenie 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie zamieszkuje ok. 10 000 naszych obywateli. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Przedstawiony Plan wynika z propozycji właściciela urządzeń, czyli PGKiM.  

- PGKiM ma wiedzę, które odcinki wymagają modernizacji i zdanie Spółki jest  brane pod   

  uwagę. 

- Jeżeli będzie potrzeba modernizacji  urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Sandomierskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej to zostanie to wykonane.  

  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że na uwagę zasługuje fakt, że   

omawiany projekt uchwały  w porównaniu do uchwały z 25 marca 2015 roku   przewiduje 

znaczne obniżenie środków  na ten cel. 

 

Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Zapytała Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza: jaki przepis  nie pozwala   na 

zabranie głosu w sprawie projektu uchwały przed głosowaniem? 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
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- Po ostatniej sesji ( na której  mieszkaniec Sandomierza  zadawał pytania Burmistrzowi 

Sandomierza  nie dotyczące rozpatrywanego punktu  Porządku obrad sesji) przeprowadził 

konsultacje z radcami prawnymi na temat  wypowiedzi Mieszkańców na sesji. 

- Z opinii  prawnej wynika, że  mieszkańcy  mogą zabierać głos w punkcie porządku 

obrad:Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

- Przewodniczącego Rady obowiązuje Statut Miasta Sandomierza i stara się  przestrzegać 

przepisów. 

 

Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miejskiego 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Rozmowa  dotyczyła sytuacji, w której  głos chce zabrać osoba cyt. trzecia, której  

omawiana sprawa bezpośrednio nie dotyczy i sytuacji, której Statut Sandomierza nie 

przewiduje  

- W obecnej  sytuacji   Pani  chce zabrać  głos  merytorycznie w sprawie, która  podlega 

obradom. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Dziękuje za wykładnię ( i doprecyzowanie). 

- Oddał głos Pani Marii Aleksandrowicz 

 

Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Powiedziała, między innymi: 

– Kilka lat temu procedowano nad podobną uchwałą i wówczas  zapytała czy Sandomierska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa została uwzględniona w tej uchwale. 

- W nowym planie są 2 punkty, które w jakimś stopniu wiążą się ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową: przebudowa sieci na posesji przy ulicy Maciejowskiego oraz wymiana lub 

remont awaryjnych sieci wodociągowych w 2016 roku.  

- Rozumie sytuację finansową Miasta, ąle uważa, że  należy uwzględnić  interes  10 000 ludzi. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, miedzy innymi: 
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-  Każdy, kogo obsługuje PGKiM ma prawo takie wnioski składać, również Sandomierska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, która posiada osobowość prawną (i taki wniosek  powinien być 

uwzględniony). 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o 

na lata 2015 – 2019. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/181/2015 

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji  

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o 

na lata 2015 – 2019 

 

Ad. 13  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miejską Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącą 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 

 Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu – opinia pozytywna 

 

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: 

- Czy wszystkie  przedszkola samorządowe są uwzględnione w tym planie ? 

- Czy jest ujęte również Przedszkole  Nr 6  ? (były pewne zastrzeżenia co do stanu 

technicznego  tego budynku)  

-  W jakim stanie technicznym jest budynek, czy zostały przeprowadzone  wymagane 

remonty? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

– Przedszkole funkcjonuje, jednocześnie  przechodzi kontrole branżowe i nie ma 

niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. 
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- Trzeba mieć  jednak świadomość, że powinien powstać nowy obiekt – W uchwale 

budżetowej  na kolejny rok jest zapis mówiący  o zabezpieczeniu środków na wykonanie 

Dokumentacji na budowę  przedszkola wraz ze żłobkiem.  

 

 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/182/2015 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską 
Sandomierz 

 

Ad. 14  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 

2015-2025 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 

 i Sportu – opinia pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki 

i Promocji Miasta – opinia pozytywna. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

– Bardzo dziękuję za tę głęboką, wnikliwą pracę nad tym projektem.  

- Jest to dokument trudny do opracowania. 

- Jako wnioskodawca zgłasza  jeszcze autopoprawki: 

 Na stronie 108 należy  dopisać:Stowarzyszenie Sandomierskie Sztalugi oraz Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy „5” w Sandomierzu. 

Na stronie 106 poprawić nazwę Klubu: Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” w 

Sandomierzu.(zamiast: Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”  Sandomierz) 

 

 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XIX/183/2015 

w sprawie przyjęcia  

Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015-2025 
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Ad. 15  

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię 
Przewodniczącegokomisji merytorycznej Rady Miasta. 

 Pan Andrzej Juda – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Praworządności powiedział, 

miedzy innymi: 

– Komisja się nie odbyła z powodu braku quorum. 

- Projekt uchwały  nie  był zaopiniowany przez radcę  prawnego. 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 

-  Zgodnie z procedurą jest zmuszony przekazać projekt uchwały w sprawie powołania 

Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu ponownie pod obrady Komisji 

Praworządności Rady Miasta Sandomierza. 

-  Kto jest za przekazaniem projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu ? 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przekazanie 

w/w projektu do rozpatrzenia przez  Komisję Praworządności Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 16  

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 

– W związku ze zbliżającymi się świętami spływają życzenia, za które  w imieniu wszystkich 

radnych serdecznie dziękuje. 

- Kolegom radnym dziękuje za 6 grudnia i Mikołajki, które odbyły się w Kościele pod 

wezwaniem św. Józefa (szczególne podziękowania dla radnego -  Pana Sylwestra Łatki za 

aktywne wpieranie tej szlachetnej akcji).  

- Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała  uchwałę unieważniającą w części  uchwałę Rady 

Miasta Sandomierza  dot.  opłaty od posiadania psów. 

- Wpłynęła skarga – wniosek Pana Prokopa dot. usunięcia zapisu pobierania opłat stałych 

przez  PGKiMw Sandomierzu za przyłącza do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -

Państwa M. i M. T.*) o usunięcie naruszenia prawa w uchwale zatwierdzającej taryfę za 

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 

- Podobny wniosek jak w/w  zgłosiła firma Agro-Handel. 

-  Wojewoda Świętokrzyski poinformował o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

uchwały zatwierdzającej taryfę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.  

- Radny Zbigniew Rusak złożył 3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa: uchwały 

zatwierdzającej taryfę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych,  kapitału 

zakładowego i jego podwyższenia w PGKiM w Sandomierzu oraz uchwały określającej  

inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. 
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- Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie powiadomił Radę Miasta  o 

przeprowadzeniu kontroli oświadczenia o stanie majątkowym radnego - Zbigniewa Rusaka. 

- Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dziękuje za dodatkowe wsparcie  finansowe 

( na wniosek Burmistrza) w wysokości  70 000 zł na rzecz tej placówki. 

Radny - Pan Andrzej Bolewski wnioskuje o wszczęcie procedury ustanowienia standardów 

miasta Sandomierza. 

- W imieniu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisła Junior” zaprasza 

w najbliższą sobotę – 12 grudnia br. - na turniej charytatywny, którego celem jest  wsparcie 

rodziny zawodnika tego Klubu, który walczy z bardzo ciężką chorobą. 
 

Ad. 17  

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Przedstawił  Interpelacje  złożone  w okresie międzysesyjnym. 

- Zaprosił  Państwa radnych do wypowiedzi. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radnySandomierza 

Powiedział, że jedna z klas I Gimnazjum w Sandomierzu wykazała się piękną inicjatywą 
związaną z Mikołajkami –  Wraz  z nauczycielami pojechali do Stalowej Woli wręczyć 
upominki dzieciom z Domu Dziecka. 

Pan Marcin Marzec – Radny  Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1  mająca duże osiągnięcia sportowe ma małą salę gimnastyczną 
 i może warto zrobić zadaszenie Orlika. 

-  Kluby sportowe mają kłopoty z treningami w okresie jesienno-zimowym, a   zadaszony 

Orlik byłby rozwiązaniem. 

- Zaprasza na spotkanie z Panem Grzegorzem Schetyną, które odbędzie się w czwartek  

w Centrum Rekreacji przy ulicy Portowej. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

Powiedziała, między innymi o: 

- Dziurach w nawierzchni oraz uszkodzonej latarni w pobliżu Przedszkola Nr 6. 

- Świerku wyciętym  przy blokuul. Króla 6  na wniosek 2 lokatorów. 

- Sprawie  fajerwerków (w imieniu starszych osób i ludzi, którzy posiadają zwierzęta 

domowe). 

- Imprezie Mikołajkowej na Starówce- Do ogródka świętego Mikołaja można było wyjść  za 

opłatą 45 zł., a niektórych nie było na to stać. 
 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent BurmistrzaSandomierza 
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Powiedziała, między innymi: 

– Jarmark Mikołajkowy zorganizowany był dla wszystkich zainteresowanych, natomiast 

Wioska Mikołaja wiązała się z rejestracją na jednym z portali społecznościowych. 

- Cukierki za kwotę 2 000 zł  były rozdysponowane wśród wszystkich, natomiast kwota 45 zł 

to była opłata za paczkę, nie za wstęp. 

  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 

- Serdecznie dziękuje za zaproszenie dla Państwa Radnych od Oddziału Zarządu Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.  

- W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Katarzyny Zioło powiedział, że cyt.”obdarowaliśmy 

wspólnie czytelników w Miejskiej Bibliotece i cieszymy się, że Biblioteka odżyła po pożarze 

i po utracie części księgozbioru”. 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 

 Zapytał: czy można rejestrować posiedzenia komisji Rady Miasta cyt.” ponieważ pewna 

osoba to robi” ? 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 

– Pisemnie w tej sprawie zwrócił się również dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

dr Dominik Abłamowicz.  

- Z opinii radców prawnych wynika, że  prawo powala na uczestniczenie w posiedzeniach 

komisji oraz ich rejestrowanie. 

- Natomiast  osobie, która nie  posiada legitymacji dziennikarskiej  nie wolni przeszkadzać  
podczas obrad poprzez np. chodzenie po sali, robienie zdjęć itp. 

 

Pan Andrzej Gleń – RadnySandomierza 

Poprosił  o powiadomienie o tym fakcie przewodniczących Komisji Rady Miasta 

Sandomierza. 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 

Powiedział, że: 

- Prosi o kompleksowe przeprowadzenie remontu ulicy Staromiejskiej łącznie z lampami 

ulicznymi.  

- Brak lampy ulicznej przy Domu Emerytów. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

– Miasto złożyło projekty o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Apeluję aby przy 

uchwalaniu budżetu zabezpieczyć środki niezbędne jako wkład własny. Jest to ostatnie 

rozdanie środków z funduszy, więc jest to również ostatnia szansa dla nas, stąd mój apel o 

pozostawienie rezerw budżetowych, aby Sandomierz się rozwijał. 
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Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 

- Do akcji Mikołajkowej dołącza się coraz więcej osób.  

- Chce się  pochwalić – Stowarzyszenie Kocham Sandomierz, którego jest członkiem od 5 lat 

organizuje Mikołajki w Szpitalu na Oddziale Dziecięcym.  

Stowarzyszeniu pomagają też kibice Klubu „Wisła Sandomierz”. 

- O oznakowaniu ulicy Zawichojskiej (przez 4 miesiące nie pojawiła się żadna tablica 

informacyjna, a znak na skrzyżowaniu ulic Pallotyńskiej i Zawichojskiej jest w dalszym ciągu 

przekrzywiony).   

 

Pan Piotr Chojnacki – RadnySandomierza 

- Powiedział o ścieżce  rowerowej i braku zjazdu z mostu na ulicę Powiśle. 

- Złożył na ręce Burmistrza Sandomierza pismo  GDDKiA z deklaracją, że nie będą  robić 
przeszkód jeżeli Miasto samo wyłoży środki na ścieżkę rowerową i chodnik, natomiast 

zobowiązują się do wykonania wspomnianego zjazdu z mostu.  

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

 

Powiedział,że dosyć szybko przejmowaliśmy ulicę Rokitek i nie było wykonane oznakowanie 

pionowe i poziome -  Teraz już jest, za co dziękuje. 

  

Pan Sylwester Łatka – RadnySandomierza 

 

Poprosił o naprawę lampy przy ulicy Słowackiego. 

 

Pan Jerzy Żyła – RadnySandomierza 

Dziękuje Panu Burmistrzowi za zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Sandomierzu. 

 

Ad. 18  

Zamknięcie obrad 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 

podziękował wszystkim za udział w Sesji i zamknął XIX Sesję Rady Miasta. 

 

           

           Robert Pytka 

      Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

             



18 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym         


