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                                                        Protokół  Nr 9                                    
                                     z  IX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                            6 lipca 2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  14.30 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
IX sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, dyrektorów podległych i  
współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Projektantów  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Szpital” w Sandomierzu, 
przedstawiciela Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pana Tomasza Ramusa, Pana 
Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego  
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
 W IX sesji udział wzięło 19  Radnych Rady Miasta Sandomierza – jak w załączonej 
Liście obecności.   
 Radni: Pan Marek Chruściel oraz Pan  Tomasz Masternak usprawiedliwili swoją 
nieobecność. Przewodniczący Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki - na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  
dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
 
Radny – Pan Ryszard Lewandowski wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i 
wobec braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w kandydaturę: 
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Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  głos  „wstrzymujący się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Ryszard Lewandowski został sekretarzem 
dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział o zmianach w materiałach 
na dzisiejsza sesję Rady Miasta, o które wnioskuje Pan Burmistrz: 
- W punkcie 5. Porządku obrad: Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia  Miejscowego  
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu 
prośba o zamianę  strony „5 o” oraz w załącznika nr 2 a  (drugiej strony tegoŜ  załącznika) 
- W punkcie 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
   na 2011 rok w związku z dodaniem załącznika Nr 5 ulega zmianie projekt uchwały. 
- W/w dokumenty Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. 
 
Pan Michał Saracen  
 
Zapytał „z czym  są związane  , mniej więcej te zmiany”? 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Archtektury 
 
Powiedział, Ŝe doprecyzowano zapis w Załączniku Nr 2a dodając literę „o”. 
 
Pan Michał Saracen  
 
Powiedział, Ŝe „to wie” i chodzi Mu o „wszystkie te punkty”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Dyskusja na temat  załączonych materiałów odbędzie  się przy rozpatrywaniu tego punktu 
Porządku obrad. 
- Poddaje pod głosowanie   wniesioną poprawkę 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu. 
- W Załączniku Nr 2 a do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP osiedla „Szpital”,  
  w zdaniu „” dodano literę „”o” 
- Poddaje pod głosowanie  drugą z wniesionych poprawek, gdzie  wymieniamy   został 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok  
(str. 7.) oraz dodajemy Załącznik Nr 5. do tej uchwały (str. 7g, 7h, 7i) 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu 
- Rada Miasta  zmieniała  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta na 2011 rok z uwagi na dodany Załącznik – jak wyŜej. 
  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie tekst jednolity Porządku obrad uwzględniający 
wprowadzone  zmiany. 
Wynik głosowania: 16  „za”,  0 „przeciw”,  3 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad  IX sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
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  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
      przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 
      rok 
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
     Gminy Sandomierz na lata 2011-2023  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną  
      odpowiedzialnością 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  
      do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia  
      z opłat za  korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
      i Rekreacji w Sandomierzu  
12. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
13. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od  15.06.2011 do 6.07.2011 roku powiedział, między innymi, Ŝe: 
 
- wydano 5  Zarządzeń Burmistrza Miasta. 
 
 Z zakresu Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

 
1.  Nastąpił odbiór wyposaŜenia, sprzętu, platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych 

oraz wciągarki przy budynku sportów wodnych na Bulwarze Piłsudskiego,  
2.   W dniu 14.06.2011r przystąpiono do odbioru końcowego zadania „ Rewitalizacja Starego 

Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego”. 
3.  Zakończono budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej Nr 2 
4.  Podpisana została umowa na budowę placów zabaw z programu „Radosna szkoła” przy 

Szkołach Podstawowych nr 1 i Nr 2  
5.  Przygotowano dokumenty i ogłoszony przetarg na wykonanie boiska sportowego  

w ramach budowy moje boisko – Orlik 2012 przy ul. Baczyńskiego 
6.  Rozpoczęto procedurę „zapytanie o cenę” na wyłonienie projektanta dokumentacji 

projektowej budowy parkingu przy ul. Browarnej 
7.  W trakcie rozstrzygania jest przetarg na budowę ul. Kochanowskiego i ulic przyległych 
 
 
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji w 
bieŜącym  roku.  
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 Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-  wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 66 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 1 umowę dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz 
-  sporządzono 2 aneksy do umów dzierŜaw 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 6 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie aktualizacji 

opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 

 
 

Z zakresu Wydziału Finansowego 

1. Wydano  19 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wysłano 15 postanowień podatkowych, 

3. Wysłano 2 wezwania przesądowe o zapłatę naleŜności cywilnoprawnych, 

4. Wystawiono 59 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych oraz osób prawnych. 

5. Wysłano 50 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

6. Wysłano 28 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

7. Wydano 176 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,  

8. Wystawiono 13 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

  
Z zakresu Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 17.06.2011 r. – „Nie-Wierna Rzeka” – wernisaŜ wystawy Sandomierskiego 
Towarzystwa Pasjonatów Fotografii upamiętniającej tragiczne dla Sandomierza i jego 
mieszkańców wydarzenia z powodzi z 2010 roku, wystawiono około 50 fotografii 
wykonanych przez członków STPF oraz osoby niezrzeszone z towarzystwem, wśród 
gości wystawy byli m.in.: burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski i jego zastępca dr 
Ewa Kondek, miejsce: CKiR MOSiR,   

2) 18-19.06.2011 r. – „Dni Sandomierza” - impreza plenerowa na rozpoczęcie wakacji, 
podczas pierwszego dnia „Święta Miasta” odbył się przegląd młodzieŜowych 
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zespołów rockowych tzw. „Sound´mierska Strefa Rocka”, gwiazdami wieczoru były 
zespoły: „Corruption” i „Coma”; drugi dzień rozpoczęły pokazy ratownictwa w 
ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, na scenie zaprezentowali się równieŜ: 
Sandomierska Orkiestra Dęta, zespoły taneczne i wokalne działające przy 
Sandomierskim Centrum Kultury oraz Teatr „Afisz”,  popołudniu na deskach 
sandomierskiej sceny zagrała kielecka grupa „Fire Flower”, natomiast wieczorem 
błonia naleŜały do Kabaretu Spółka z.o.o, czyli Olgi Borys, Mariusza Czajki i Macieja 
Robakiewicza, wystąpił równieŜ ze swym recitalem Dariusz Kordek; na zakończenie 
„Dni Sandomierza” mogliśmy posłuchać Krzysztofa K.A.S.Y. Kasowskiego, miejsce: 
Plac Jana Pawła II, 

3) 23.06.2011 r. – „Noc Świętojańska – Wianki 2011” -  impreza plenerowa na 
rozpoczęcie lata, na licznie zgromadzonych uczestników czekało wiele atrakcji, 
impreza rozpoczęła się występem grup wokalnych „Zawichost”         i „Linowianki”, 
w trakcie festynu przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wianek, wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, podczas Nocy Świętojańskiej zaprezentowały 
się takŜe zespoły: „Tomáš KOČKO & ORCHESTR” z Czech oraz „Atmosfera” z 
Ukrainy, koncerty na Placu Jana Pawła II dopełnił występ teatru ognia „Filios” z 
Sandomierza, 

4) 25.06.2011 r. – Występ zespołu „Czerwie” – grupa zaprezentowała autorską muzykę 
na Ŝywo do niemego filmu pt. „Nosferatu Symfonia Grozy”, miejsce: Rynek Starego 
Miasta, 

5) 28.06.2011 r. – Rozpoczęcie współpracy samorządu Sandomierza z Politechniką 
Świętokrzyską – podpisanie umowy o współpracy, w załoŜeniach kielecka uczelnia 
ma słuŜyć pomocą w opracowywaniu projektów i metod promowania miasta jako 
zabytku historii i architektury, ośrodka kulturalnego i turystycznego, a takŜe ma 
udzielać  pomocy w ochronie i konserwacji obiektów zabytkowych miasta poprzez 
opracowanie i przygotowanie dokumentacji architektonicznej oraz technicznej w 
ramach praktyk zawodowych i dyplomowych studentów, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

6) 28.06.2011 r. – Koncert zespołu „The Dreadnoughts” – występ zespołu rockowego 
w ramach Sandomierskiego Święta Młodych, organizatorami byli: Sandomierskie 
Centrum Kultury, ojcowie Dominikanie oraz Urząd Miejski w Sandomierzu, miejsce: 
Mały Rynek, 

7) 30.06.2011 r. – „Mustang Race 2011” – impreza motoryzacyjna, jej ideą jest 
prezentowanie pięknych i unikatowych aut marki  Ford Mustang a takŜe dobra zabawa 
przy udziale klubowiczów i przyjaciół Mustang Klubu Polska oraz publiczności, na 
sandomierskim Rynku moŜna było zobaczyć wiele pięknych aut, w tym poŜądanego 
przez miłośników motoryzacji Mustanga Shelby GT500 z 2007 roku, 

8) Lipiec-sierpień – „Lato w mieście” – wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieŜy, cykl 
imprez sportowych i kulturalnych przygotowanych przez sandomierskie jednostki 
kultury, m.in. przez Sandomierskie Centrum Kultury, MOSiR, Świetlice 
Socjoterapeutyczne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, 

9) 1.07.2011 r. – „Body Soul 2” – wernisaŜ wystawy malarstwa Zbigniewa 
Karaszewskiego,  artysta oprócz malarstwa zajmuje się rysunkiem i grafiką 
artystyczną, brał udział w kilkudziesięciu plenerach malarskich i kilkunastu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, miejsce: Galeria BWA, 

10) 1.07.2011 r. – „Łazienki w stylu retro. Instrumentarium czyściocha w 2 poł. XIX i 
1 poł. XX wieku” – wystawa zabytków związanych z szeroko rozumianą higieną 
osobistą oraz wyposaŜeniem dawnych pokoi kąpielowych i przedwojennych łazienek, 
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właścicielami zbiorów są krakowscy kolekcjonerzy Ewa i Andrzej Woźniakowie, 
miejsce: Muzeum Okręgowe, 

11) 2-3.07.2011 r. – Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski - sandomierski festyn 
rycerski tradycyjnie rozpoczął się od przemarszu sprzed Bramy Opatowskiej na Rynek 
Starego Miasta, paradę zbrojnych i dam dworu z zaciekaniem podziwiali mieszkańcy 
miasta i licznie obecni turyści, w czasie sandomierskiego festynu moŜna było obejrzeć 
między innymi pokazy taktyki  i techniki walk XV-wiecznych formacji wojskowych, 
nie zabrakło równieŜ oczywiście widowiskowych pokazów konnych, „Ŝywych 
szachów” oraz muzyki z epoki; równolegle do festynu rycerskiego się odbywał się 
Jarmark Jagielloński na drewnianych kramach i stoiskach, rodzimi i zagraniczni 
rzemieślnicy oraz artyści prezentowali ciekawe prace i wyroby, miejsca: Rynek 
Starego Miasta, Mały Rynek, 

 
 
Sport 
 

1) 18.06.2011 r. – „Od uczniaka graj w szczypiorniaka” – turniej piłki ręcznej dla 
szkół podstawowych, organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Wisła Sandomierz”, honorowym gościem tego turnieju był sandomierzanin Karol 
Bielecki, obecnie  piłkarz ręczny niemieckiej druŜyny Rhein Neckar Loewen, a 
takŜe reprezentacji Polski, dla upamiętnienia 45- lecia piłki ręcznej w Sandomierzu 
rozegrany został takŜe mecz oldbojów przeciwko druŜynie aktualnych 
zawodników (głównie juniorów), miejsce: „Orlik” przy SP1 

 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz 06 lipca 2011 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do zadawania pytań dot. 
informacji przedstawionych przez Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy to prawda, Ŝe Firma PGM z Kielc, która wygrała przetarg  dostała  od Miasta 
wymówienie ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Działania  ze strony samorządu i Województwa związane z przeciwdziałaniem  powodzi są 
pozorne. 
- Pisma, które Pan Burmistrz wysłał do Marszałków Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Podkarpackiego pozostaną bez odpowiedzi. 
- Nie naleŜy koncentrować się li tylko na zagroŜeniu ze strony Wisły - „zagroŜenie moŜe być 
z nieba”. 
- Burmistrz jako gospodarz Miasta  ma prawo i obowiązek prowadzić rozmowy z władzami 
kraju i województwa w trosce o bezpieczeństwo Miasta i jego Mieszkańców. 
- W Województwie Podkarpackim są podnoszone wały – w naszym Województwie nie dzieje 
się nic. 



 7 

- Po ostatniej powodzi nie zostały wyciągnięte Ŝadne konsekwencje w stosunku do winnych 
zaniedbań – Nadal biorą pensje i mają się dobrze. 
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wypowiedział umowę  PGM z Kielc zgodnie z prawem i  kompetencjami. 
- Wszelkie dokumenty są do wglądu w Urzędzie Miasta. 
- Radny – Pan Andrzej Bolewski ma rację, Ŝe Władze Województwa Świętokrzyskiego  
opieszale spieszą z pomocą przy pracach związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym. 
- Z uwagi na powyŜsze wystosował pismo, w którym „ogródkiem”  pyta Pana Marszałka: Czy 
Sandomierz jest przysłowiową kulą u nogi dla Władz Wojewódzkich i czy nadal ma być w 
Województwie Świętokrzyskim? 
- Sandomierz jest dumnym Miastem, które ma Ratusz, ma Zamek i Katedrę. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do Pana 
Marka Kwitka – Posła  na Sejm RP, a w szczególności do Radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego – instytucji , która odpowiada za  całość spraw związanych z powodzią – 
poprosił o komentarz. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe : 
- Podjęto inicjatywę ustawodawczą dotyczącą usuwania skutków powodzi – została powołana  
komisja nadzwyczajna, której zadaniem  jest opracowanie   uregulowań. 
- Ustawa ma mieć charakter uniwersalny. 
- Dwa  ostatnie rozdziały w/w projektu ustawy dotyczą zmiany prawa wodnego, w tym 
między innymi: sposobu zarządzania (zamiast 7 regionów:  dyrektor  w kaŜdym 
województwie, którzy ma odpowiadać za obszary wodne znajdujące się w granicach 
administracyjnych województwa (jeŜeli akwen obejmuje kilka województw – powołany 
zostanie  wojewoda – koordynator)), przejęcie melioracji przez samorządy stopnia 
podstawowego. 
- Według  zapewnień rządu powyŜsze zmiany nie pociągną za sobą Ŝadnych skutków 
finansowych. 
- Posłowie zwrócili się do konstytucjonalistów z prośbą o opinię co do zgodności z prawem   
projektu tej ustawy. 
- Straty podczas powodzi w 2010 roku oszacowano na 3 miliardy złotych -  Dotychczas na 
unormowanie stanu  wyłoŜono 460 milionów zł. 
- Osobną kwestią pozostaje, na ile propozycje rządowe zabezpieczą Sandomierz przed 
powodzią (Problemu wycinki drzew i pogłębiania rzeki sprawa nie dotyczy) 
- Pod koniec lipca br. ukaŜe się raport NajwyŜszej Izby Kontroli w sprawie oceny 
funkcjonowania  sztabów reagowania kryzysowego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dziękuje za cenne, chociaŜ nie do końca satysfakcjonujące, informacje. 
- Mieszkańcy Sandomierza chcą wiedzieć: kiedy zostaną załatwione sprawy bezpośrednio 
dotyczące  mieszkańców (np. podwyŜszenie wałów, sprawa śluzy) spraw, które podczas 
większej ulewy nie pozwalają  ludziom spokojnie spać. 
- Złośliwie mógłby dodać, Ŝe jak się nie wie co zrobić, to się powołuje komisję. 
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Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział, Ŝe nie podziela opinii Pana Burmistrza  w sprawie, o którą zapytał Pan Maciej 
Skorupa. 
UwaŜa, Ŝe jest to sprawa całej Rady i prosi Pana Burmistrza „o więcej szczegółów” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe Pan Burmistrz  wyjaśnił 
juŜ, Ŝe dla zainteresowanych materiały dotyczące sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan Radny Mirosław Czaja „zajął się moim tematem”. 
- Pyta: Co się stało, Ŝe firma która wygrała przetarg półtora miesiąca temu i zajęła się  
obsługę budynków komunalnych nagle dostaje wymówienie. 
- „To nas przestrasza.”, bo pociąga to za sobą konsekwencje finansowe, a „znamy przypadki 
nie odzyskanych pieniędzy”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe nikt nie 
wyraził zdziwienia, Ŝe Firma spoza Miasta będzie obsługiwała budynki ADM, a dziwi, Ŝe  
obsługa  wraca do PGKiM. 
 
Pan Tomasz Ramus – Radny Sejmiku Województwo Świętokrzyskiego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Problemem, który zaistniał w związku z powodzią, jest program Natura 2000 – w tym 
sprawa wycinki drzew w tzw. międzywału. 
- W/w sprawa zajął się Sejmik 
- Nie widzi chęci współpracy ze strony Pana Burmistrza. 
- Wstępnie zaprasza Pana Burmistrza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, na którym to 
spotkaniu będzie moŜna  przedstawić swoje problemy i oczekiwania. 
- Przypomina, Ŝe  Pan Premier obiecał pomoc i  nadal naleŜy do Niego kierować wnioski np. 
o podwyŜszenie wałów. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Był rok tragedii dla Miasta, a osoby, od których zaleŜy  poprawa sytuacji „koncentrują się 
  na  swoich podbojach politycznych”  (patrz np. dzisiejsza rozmowa) 
-  Wszyscy zainteresowani  duŜo mogliby się nauczyć od Partnerów z Emmendingen np. w 
sprawie zagospodarowania rzek (w tym poprzez tworzenie małych elektrowni na całej 
długości rzeki). 
- Nie naleŜy skupiać się tylko na umacnianiu wałów, naleŜy rozwaŜać równieŜ wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Sytuacja w Pilkingtonie po powodzi spowoduje, Ŝe Miasto zostanie bez potencjalnych 300 
miejsc pracy. 
- Zapraszanie na spotkania ludzi w większości odpowiedzialnych za jej rozmiary uwaŜa za 
bezcelowe. 
- Na tego typu spotkania naleŜy zapraszać nie teoretyków siedzących w Kielcach czy 
Warszawie, tylko  praktyków, ludzi „z jakąś wizją”. 
- Nie ma Ŝadnej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe. 
- Teraz trwają działania pozorne, pod publiczkę, wykorzystuje się „syndrom Sandomierza” do 
spraw wyborczych. 
- Uczestniczył w wielu spotkaniach dotyczących powodzi, teraz nie jest zapraszany, bo „jest 
niewygodny”. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zainteresowani  powinni pojechać do Opola, Koźla, Raciborza i zobaczyć jak powinna 
wyglądać prawidłowa  wycinka drzew i krzewów w międzywalu. 
- Teraz sprawa powodzi jest wykorzystywana politycznie, bo Prezydent Kielc chce być  
senatorem, Pan Jakubas posłem, a „w końcu  ten naród ruszy na Was z widłami i kosami”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, Ŝe rozpatrywany jest 
punkt: Informacja Burmistrza o bieŜących sprawach miasta oraz poprosił o powściągnięcie 
emocji. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
Powiedział między innymi, Ŝe: 
- W jego działaniach nie naleŜy dopatrywać się Ŝadnych podtekstów politycznych. 
- Poinformował li tylko o podjętych działaniach. 
- Przypomniał o zadaniach przypisanych do konkretnych instytucji: Burmistrz, Starosta, 
Marszałek, Premier. 
- Parlament ma tworzyć prawo uniwersalne, dające obywatelom bezpieczeństwo. 
- Poseł nie będzie odpowiadał za wycinkę drzew, bo ma stworzyć warunki, aby nie było 
takich problemów. 
- Nie naleŜy lekcewaŜyć raportu NajwyŜszej Izby Kontroli, który pokaŜe jak przebiegała 
akcja podczas powodzi: przyczyny, skutki 
 
Pan  Tomasz Ramus - Poseł Sejmiku Województwo Świętokrzyskiego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest sandomierzaninem i dba o dobry wizerunek Sandomierza. 
- Nic nie robi pod publiczkę, pomagał podczas powodzi  i zna wagę problemu. 
- Urząd Marszałkowski trochę zapomniał o Sandomierzu. 
- Na spotkanie, o którym wspominał zostali zaproszeniu „konkretni dyrektorzy i specjaliści, 
którzy za wszystko odpowiadają. 
- Na w/w spotkaniu mile widziane są równieŜ osoby z doświadczeniem i  mające „swoje 
pomysły”. 
 
Pan Zbigniew  Rusak  
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Powiedział, Ŝe: 
- Dzisiaj nie rozwiąŜe się problemów związanych z powodzią, są do rozpatrzenia inne 
sprawy. 
- W uzgodnieniu z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczący planowana jest sesja  
tematyczna. 
- Składa wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Z uwagi na brak  kolejnych zgłoszeń zamyka dyskusję. 
- Dziękuje  wszystkim, którzy zabierali w dyskusji głos. 
- Prosi Przewodniczących  Komisji stałych Rady Miasta, aby kaŜda z komisji – w swoim 
obszarze – wypracowała stanowisko, które będzie pomocne Panu Burmistrzowi i które będzie 
moŜna  przekazać do właściwych  instytucji. 
- Zamyka punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad.  5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Na sesji Rady Miasta obecni są projektanci MPZP Osiedla „Szpital” oraz Pan Wiesław 
Polak – Architekt Miejski. 
- Proponuje  następującą procedurę  uchwalenia  w/w Planu: 
                       - Opinia komisji merytorycznych Rady Miasta 
                       - Ew. odczytanie projektu uchwały. 
                       - Rozpatrzenie poszczególnych  punktów załącznika Nr 2 – Od 2a do 2g,  
                          Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 3. 
- Nie  podoba Mu się sposób przygotowania i przedłoŜenia projektu MPZP Osiedla „Szpital” 
- Rada powinna mieć więcej czasu na zajęcie stanowiska. 
- Następnie Pan Przewodniczący poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił opinie  komisji 
wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa powiedział, Ŝe  Komisja wspólna  wniosła o uzupełnienie  zapisu w Załączniku 
2b  o literę „o” i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja której przewodniczy opiniowała projekt uchwały w 
zakresie usług pogrzebowych i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
Pan Janusz Sochacki poprosił o przedstawienie się projektantów MPZP. 
 
Pan Rafał Kołtyś - Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu powiedział, Ŝe  
reprezentuje Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie, Oddział w 
Lublinie. 
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Następnie Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski powinny być na początku sesji, aby kaŜdy 
mógł zabrać głos, a nie liczył „na łaskę czy ktoś mu udzieli głosu, czy nie”. 
- Nie zgłosił sprawy wcześniej, bo dopiero teraz to zauwaŜył. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Rada Miasta Sandomierza przyjęła Porządek obrad dzisiejszej sesji, który On jako 
przewodniczący Rady realizuje. 
- Wniosek o zmianę  Porządku obrad  sesji naleŜało zgłosić  podczas  rozpatrywania tego 
punktu (I wówczas ten wniosek zostałby poddany pod głosowanie) 
- Odpowiadając zaś merytorycznie -  Nie ma Ŝadnych przeszkód, aby podczas rozpatrywania  
projektu uchwały zainteresowana osoba  mogła podczas dyskusji zabrać głos. 
- Informuje równieŜ, Ŝe zainteresowani Mieszkańcy byli zaproszeni na komisję wspólną 
rozpatrującą  projekt uchwały w sprawie uchwaleni MPZP i  aktywnie w posiedzeniu Komisji  
uczestniczyli. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Zapytał: 
- Czy zakaz usług pogrzebowych jest prawnie dopuszczalny? 
- Co „pchnęło” Komisję,  aby zakazywać takiej działalności,  jeŜeli ktoś taką działalność chce 
prowadzić ? 
 
Pani Mariola Stępień  
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, 
której przewodniczy, ustosunkowała się pozytywnie do działalności zakładu pogrzebowego w 
zakresie  sprzedaŜy trumien, kwiatów, ubrań  (zakaz dotyczy wyłącznie  przechowywania, 
ubierania i kremacji zwłok) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe pierwsze pytanie brzmiało: Czy zgodnie z prawem? A drugi temat: częściowo 
zakazujecie jakiejś tam działalności”. 
„Czy Rada moŜe zakazać prowadzenia jakiejś działalności?” 
„Na tamtym terenie jest chyba 5 zakładów pogrzebowych.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  odpowiadając na pytanie Radnego 
powiedział, między innymi, Ŝe 
- To właśnie Rada Miasta po określonej procedurze, po konsultacjach ma władzę określić co 
na danym terenie ma być: np. szkoła, szpital, osiedle, tereny rekreacyjne itp. 
- Rada Miasta Sandomierza korzystając ze swoich kompetencji moŜe zakazać działalności 
stricte pogrzebowych, moŜe natomiast wyrazić zgodę na  sprzedaŜ np. kwiatów, ubrań i 
innych artykułów związanych z pogrzebem. 
- Rada nie moŜe nikomu zakazać prowadzenia legalnie zarejestrowanej działalności – MoŜe 
natomiast ograniczyć teren, na którym dana działalność jest prowadzona. Np. nie Ŝyczymy 
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sobie, aby na Starym Mieście były zakłady pogrzebowe lub kremowano zwłoki ( I fakt, Ŝe 
ktoś moŜe prowadzić tego typu działalność jest bez znaczenia) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- KaŜdy projekt MPZP musi być zgodny z prawem. 
- JeŜeli w MPZP planujemy budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne – to na tym terenie 
nie mogą być usługi pogrzebowe. 
- Zakłady pogrzebowe zajmujące się kremacją lub przechowywaniem zwłok nie mogą 
znajdować się w pobliŜu szpitali ze względów oczywistych. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Zapytał: Jak to się ma do spalarni odpadów szpitalnych ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe po uchwaleniu planu – jak słusznie zauwaŜył Przedmówca –  spalarnia będzie 
musiała  przestać istnieć. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Spalarnia w szpitalu nie naleŜy do obszaru usług pogrzebowych  i nie ma z tymi usługami 
Ŝadnego powiązania. 
- Spalarnia to są usługi medyczne, na które Rada nie wyraŜa zgody i które  będą 
funkcjonować  za zgodą  Sanepidu, czy teŜ instytucji zajmujących się ochroną środowiska. 
 
Pan  Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Paragraf  7. zakazuje umieszczania reklam na ulicy Kwiatkowskiego. 
- Ma działkę przy ulicy Kwiatkowskiego i chce tam postawić bilboard i nie rozumie dlaczego   
ktoś chce Mu tego zabronić. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe : 
- Uchwalany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje tylko część ulicy 
Kwiatkowskiego. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
„To dopiszmy: w obrębie tego planu.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe to jest oczywiste.  
 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- W paragrafie 58 punkt 5 jest zakaz organizacji przydomowych oczyszczalni ścieków – Jak 
to się ma do wcześniejszych pomysłów dofinansowywania przez gminę przydomowych 
oczyszczalni ścieków ? 
Następnie Radny zgłosił zastrzeŜenie do paragrafu 13. punkt 11 i odczytał treść tego 
paragrafu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał co Pan Wojciech Czerwiec robił 
na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów, na której te same pytania zadał  Radny – Pan 
Jacek Dybus i przysłowiowo „sprawa była wałkowana”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
 
- Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- To jest jakiś absurd. 
- Przydomowe oczyszczalnie są wszędzie, naleŜy tylko spełnić pewne wymogi. 
 
Pani Krystyna Blacha - Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Dlaczego w omawianym  projekcie MPZP  „nasze” działki zostały pocięte przypadkowo 
trzema drogami dojazdowymi, które nie zabezpieczają interesu właścicieli działek. 
- Wielokrotnie protestowała w tej sprawie i do tej pory nie otrzymała Ŝadnej odpowiedzi. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Kolejno będą rozpatrywane i poddane pod głosowanie kolejno załączniki do projektu 
uchwały – jak niŜej: 
 
Załącznik Nr 2a  dot. uwag wniesionych przez Pana Aleksandra Stąpora 
Załącznik Nr 2b  wniesiony przez pana Romana Gołębiowskiego  
Załącznik Nr 2c dot. uwag pana Pawła Furmana 
Załącznik Nr 2d dot. uwag wniesionych przez  Państwa Marzenę i Arkadiusza Kozieja 
Załącznik Nr 2e wniesiony przez panią Barbarę Zych 
Załącznik Nr 2f dot. wniesionych uwag przez  Państwa Krystynę i Wiesława Blachów 
Załącznik Nr 2g wniesiony przez  Panią ElŜbietę Flejszar, Pana Piotra Majewskiego, Pana 
Szymona Kaca, Pana Waldemara Warzochę oraz  Panią Zofię Małkiewicz. 
- Po odczytaniu treści uwagi osoby zainteresowane będą mogły zabrać głos w dyskusji. 
 
 
Rozpatrzenie Załącznika Nr 2a do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania   przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierz. 
-  uwagi wniesione przez Pana Aleksandra Stąpora 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   odczytał  treść uwag wniesionych  
przez  Aleksandra Stąpora oraz  rozstrzygnięcie dot. w/w uwag. 
 
 
 
 
Pan Mieczysław Stąpór – Mieszkaniec Sandomierza 
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- Powiedział: ”Wycofujemy wszystkie uwagi nasze (…)”. 
-  Zapytał : Co zostało zmienione w treści  załącznika? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe uzupełniono zapis paragrafu 5 o punkt 13 zawierający  definicję  usług 
pogrzebowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta w związku z brakiem dalszych głosów 
w dyskusji oddał pod głosowanie Załącznik Nr 2a do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2a. 
 
 
Rozpatrzenie Załącznika  nr 2b do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania   przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
-  uwagi wniesione przez pana Romana Gołębiowskiego 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta odczytał  treść uwag wniesionych  przez  
Pana Romana Gołębiowskiego oraz  rozstrzygnięcie dot. w/w uwag. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta: 
- Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie Załącznik Nr 2b do 
projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 4   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2b. 
 
Rozpatrzenie Załącznika  nr 2c do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania   przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
-  uwagi wniesione przez pana Pawła Furmana 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść uwag wniesionych  przez  
Pana Pawła Furmana oraz rozstrzygnięcie. 
 
Pan Andrzej Gleń – Opinia Komisji wspólnej  – powiedział, Ŝe opinia Komisji jest  
pozytywna. 
 
Pan Paweł Furman – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, o: 
- Sposobie podziału działek. 
- Przebiegu linii wysokiego napięcia, które uniemoŜliwiają  zagospodarowanie  powstałych 
działek. 
- Braku jakichkolwiek konsultacji z właścicielami działek. 
- ZłoŜonych przez właścicieli działek wnioskach do MPZP. 
 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
 Powiedział, między  innymi, Ŝe: 
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- Zostały spełnione wymogi ustawowe dotyczące powiadamiania Mieszkańców o sposobie 
realizacji projektu MPZP. 
- Zaplanowany układ komunikacyjny jest efektem uzgodnień po złoŜonych przez  
mieszkańców wniosków po trzykrotnym wyłoŜeniu publicznym oraz  opinii  przedstawionych   
przez pozostałe zainteresowane  instytucje. 
- W przedstawionej  sytuacji  taki układ wydaje się najbardziej optymalny. 
 
Pan Paweł Furman - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zwracając się do Projektanta zapytał: 
- Na  Ŝyczenie których właścicieli zostało wszczęte  „projektowanie tych dróg”? 
- Czy chciałby mieszkać ze swoimi dziećmi za ścianą Roentgena ? 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- O dostęp do drogi wnioskowali Właścicieli działek za zachód od Pana Pawła Furmana. 
- Aby coś zyskać to trzeba coś dać (a jako działki budowlane będą mieć większą wartość). 
- Projektanci nie mają wpływu na przebieg linii wysokiego napięcia (i naleŜy mieć nadzieję,  
Ŝe na wzór krajów zachodnich zostaną schowane). 
- Projekt jest zgodny ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta w związku z brakiem  kolejnych 
zgłoszeń w dyskusji  poddał pod głosowanie Załącznik Nr 2c do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania:  11„za”, 5 „przeciw”, 3   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2c. 
 
 
Rozpatrzenie Załącznika  nr 2d do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania  Przestrzennego Osiedla Mieszkaniowego „Szpital” w 
Sandomierzu -  uwagi wniesione przez Państwa Marzenę i Arkadiusza Kozieja 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   odczytał  treść uwag wniesionych  
przez  Państwa Marzenę i Arkadiusza Kozieja oraz  rozstrzygnięcie dot. w/w uwag. 
 
Pan Arkadiusz Kozieja 
 
Powiedział, Ŝe zaplanowana droga  przecina działkę i na tej działce się kończy, a „my jej nie 
chcemy”. 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
Powiedział, Ŝe z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami przeprowadzenie tej drogi  
umoŜliwi wydzielenie  większej ilości działek. 
 
 
 
Pan Maciej Skorupa 
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Powiedział, ze nie rozumie: Dlaczego drogi nie moŜna zakończyć wcześniej skoro właściciele 
działki tak sobie Ŝyczą ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Projektantów o  przedstawienie 
omawianej sytuacji na planie Miasta. 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
- Przedstawił przebieg zaplanowanej drogi. 
- Powiedział, Ŝe za powstaniem tej drogi przemawia wiele argumentów (między innymi,  
  groźba naduŜywania tzw. słuŜebności) 
- Plan nie jest tworzony „pod właściciela” (bo właściciele się zmieniają) i nie narzuca  
   sposobu uŜytkowania działki (daje tylko moŜliwość) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe problemem pozostaje szerokość drogi - zazwyczaj 10 m , a nawet 12 m.    
- W  przypadku Sandomierza, gdzie ziemia jest bardzo cenna, jest to duŜa rozrzutność. 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji  poddał pod głosowanie Załącznik Nr 
2d do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania: 12 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2d. 
 
 
Rozpatrzenie Załącznika  nr 2e do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
-  uwagi wniesione przez Panią Barbarę Zych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść uwag wniesionych  przez 
Panią Barbarą Zych oraz rozstrzygnięcie dot. w/w uwag. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta – w związku z brakiem głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie Załącznik Nr 2a do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 03  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2e 
 
 
Rozpatrzenie Załącznik  nr 2f do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
-  uwagi wniesione przez Państwa Krystynę i Wiesława Blachów 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – odczytał  treść uwag wniesionych  
przez Państwa Krystynę i Wiesława Blachów oraz  rozstrzygnięcie dot. w/w uwag. 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe taki układ komunikacyjny jest wynikiem:  
                   - Uzgodnień i opinii dot. drogi nr 77 i 79  oraz jej roli w przyszłości ( czynnik 
                      ekonomiczny, uwarunkowanie terenu). 
                   - Uwag i wniosków mieszkańców . 
                   - Zachowania zgodności  ze Studium uchwalonym w 2009 roku. 
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                     (Wnioski Państwa Krystyny i Wiesława Blachów są niezgodne z w/w Studium  
                     i zostaną odrzucone przez  nadzór urbanistyczny). 
 
Pani Krystyna Blacha – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
-  Wraz z męŜem są właścicielami dwóch działek o powierzchni 2 ha, mają dom, budynek 
gospodarczy i sklep. 
- JeŜeli powstanie droga serwisowa, to zostaną oddzieleni od drogi krajowej i sklep przestanie 
istnieć - I kto wypłaci odszkodowanie? 
- Nie jest zainteresowana podziałem nieruchomości. 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi,  Ŝe droga serwisowa  powstanie bez względu na to, czy plan 
zostanie uchwalony, czy nie, bo wynika to z przepisów odrębnych. 
  
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie zgadza się, aby decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad była ostateczna. 
- PowyŜsze będzie rzutować na rozwój miasta i samorząd  powinien przeanalizować podjęte  
decyzje (Patrz: „Knoty jakie powstają”  np. Lwowska – bis) 
- Jest to, między innymi, zadanie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W rękach Radnych spoczywa „być albo nie być”  Państwa Krystynę i Wiesława Blachów, 
   którzy płacą podatki. 
- Być moŜe ta droga w ogóle nie powstanie, a zostanie zamknięta moŜliwość rozwoju 
  działalności. 
- To dzięki Panu Burmistrzowi i Kolegom Radnym z kadencji 2002 roku skończył się 
osobisty dramat mówiącego te słowa, bo w MPZP „ktoś sobie rondo wymyślił” i „drog ę do 
nikąd”. 
- Apeluje, aby nie robić ludziom krzywdy, i aby  tego planu nie uchwalać. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Chciałby usłyszeć argumenty merytoryczne, bo podatki płacą wszyscy. 
- Argumentem jest np. to, Ŝe  Państwo Krystyna i Wiesław Blacha mają dojazd do sklepu 
drogą lokalną. 
- Być moŜe obwodnica  Kwiatkowskiego powstanie za 30 lat, jeŜeli Radni swoimi decyzjami 
zablokują moŜliwość jej budowy. 
- Nie da się uchwalić MPZP bez naruszenia czyjegoś interesu – dlatego ustawodawca 
przewidział równieŜ drogę sądową. 
- W projekcie uchwały jest zapis, Ŝe Państwo Krystyna i Wiesław Blacha po 3 wyłoŜeniu  
MPZP Ŝadnych uwag nie złoŜyli. 
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Pani Krystyna Blacha – Mieszkanka  Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe została poinformowana, iŜ  wyłoŜenie dotyczy prosektorium.. 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 
Powiedział, Ŝe wyłoŜenie Miejscowego Planu Osiedla Mieszkaniowego „Szpital’ w 
Sandomierzu dotyczyło  wybranych zagadnień, między innymi: szerokości dróg oraz Pana 
Aleksandra Stąpora – Nie dotyczyło Państwa Krystyny i Wiesława Blacha. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta zapytał: To po co zapis o nie złoŜeniu 
uwag do MPZP ? 
 
Pani Krystyna Blacha – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe mieszka na małym osiedlu i sklep, który prowadzi jest dla klientów z 
zewnątrz. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta powiedział: „Muszę Panią zmartwić”, 
ale moŜe być tak  jak na tzw. zakopiance,  gdzie pooddzielano pensjonaty i sklepy pasami 
zieleni, ekranami.  
 
Pan Paweł Furman – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe został poinformowany, iŜ nie będzie wykupu działek, bo działki zyskują na 
wartości. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe o ile Miasto przejmie od właściciela grunt pod budowę drogi, to musi za nią 
  zapłacić. 
- W  związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie Załącznik Nr 2f 
  do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania:11  „za”, 6 „przeciw”, 2 głosy    „wstrzymujące się”. 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2f. 
 
Rozpatrzenie Załącznika  nr 2g do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania   przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
-  uwagi wniesione przez Panią ElŜbietę Flejszar, Pana Piotra Majewskiego, Pana Szymona 
Kaca, Pana Waldemara Warzochę oraz Panią Zofię Małkiewicz. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   odczytał  treść uwag wniesionych  
przez Panią ElŜbietę Flejszar, Pana Piotra Majewskiego, Pana Szymona Kaca, Pana 
Waldemara Warzochę i  Panią Zofię Małkiewicz oraz  rozstrzygnięcie dot. złoŜonych uwag. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Pan  Piotr Majewski  
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Powiedział, Ŝe Zainteresowani występowali o zmianę szerokości drogi z 10 m na  6 m, ale 
droga szerokości 8 m  jest dla Wnioskodawców satysfakcjonująca. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta: 
- Poprosił Radnego – Pana Piotra Majewskiego o nie branie udziału w głosowaniu ze względu 
na interes prawny. 
-  Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 2g do projektu w/w uchwały.  
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby   „wstrzymały się” od głosu.(Pan Piotr 
Majewski nie brał udziału w głosowaniu)  
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2g. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przystąpił do 
przegłosowania  Załącznika nr 2 w całości: 
- Zapytał czy Państwo Radni Ŝyczą sobie, aby  odczytać  projekt Załącznika  Nr 2 do projektu   
uchwały.  
- Zgodnie z wolą Rady projekt nie został odczytany. 
- Poprosił o opinię komisje  merytoryczne Rady Miasta Sandomierza  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
zdrowia – opinia pozytywna 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie  załącznik Nr 2 do projektu 
uchwały  
(Wynik głosowania: 14 „za”, 5 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”. 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 2 do projektu uchwały  
 
 Załącznik Nr 3 do  w/w projektu uchwały. 
 
- Opinia komisji merytorycznych: Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej 
BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki  Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa – opinia pozytywna 
- Zgodnie z wolą Rady  projekt  nie został odczytany. 
- Zaproszenie do dyskusji. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Zapytał: 
- „W jakich cenach te tereny  zostaną wykupione: po podwyŜce, czy przed podwyŜką ? 
- Czy o ten wykup zainteresowani będą się mogli starać po podjęciu uchwały, czy teŜ  dopiero 
jak będą budowane drogi ? 
- Czy wśród budowanych dróg są takie, które Mieszkańcy będą budowali na własny koszt ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Dziwi się, Ŝe tak doświadczony Radny – jak Pan Jacek Dybus zadaje  tego typu pytania. 
- JeŜeli w budŜecie zostanie zaplanowana budowa drogi, to równolegle następuje    
mechanizm wykupu gruntów. 
- Aby mieć środki  na inwestycje (i wykup gruntów)  trzeba te pieniądze  z czegoś wziąć. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie naleŜy podchodzić kpiąco do tego typu pytań. 
- MPZP rezerwuje ludziom te grunty i zainteresowani chcą wiedzieć kiedy Miasto je  wykupi. 
- Wczoraj na posiedzeniu Komisji padło pytanie: Czy drogę o szerokości 6 metrów  
mieszkańcy będą budować sami.   
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- JeŜeli droga będzie miała 6 metrów szerokości, to zostanie uznana za ciąg pieszo – jezdny. 
- Nie ma takiej moŜliwości, aby mieszkańcy sami budowali drogę na gruntach naleŜących do  
gminy. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta; 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie  załącznik Nr 3 do projektu uchwały  
(Wynik głosowania:  13 „za”, 0 „przeciw”, 6  „wstrzymujących się” od głosu. 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 3 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki  Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
- Poddał pod głosowanie  załącznik Nr 1 graficzny do projektu omawianej uchwały.  
(Wynik głosowania: 11 „za”, 6 „przeciw”, 2  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Załącznik Nr 1 
 
 
W zawiązku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta: 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne dot.  projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia 
MPZP Osiedla Mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący komisji wspólnej BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
zdrowia – opinia pozytywna 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe Pan Burmistrz nie  udzielił  odpowiedzi n/t przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
 
 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
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Powiedział, Ŝe: 
- Są to sprawy indywidualne. 
- W uzasadnionych przypadkach będzie moŜna  budować przydomowe oczyszczalnie. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe słowo „zakaz”  jest jednoznaczne. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miejskiego 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- O ile dobrze pamięta, to budowa oczyszczalni o przerobie do 7,5 mª nie wymaga pozwolenia 
na budowę. 
-  PowyŜsze  sprawdzi w lex –ie i potwierdzi. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Przeczytał § 7 punkt 7. zaczynający się od słów „Zakazuje się umieszczania  w ciągu pasów 
drogowych reklam (…)” 
- Powiedział, Ŝe  protestuje przeciwko § 7 punkt 7. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Cytowany Przez Pana  Macieja Skorupę  zapis występuje w projekcie uchwały  kilkakrotnie. 
-  W paragrafie 14 jest zapis: zakaz  budowy ogrodzeń betonowych. 
- Poprzedni projektanci informowali, jaki procent projektowanego obszaru stanowią drogi – 
27 %  powierzchni zajętej pod drogi to duŜa rozrzutność. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe:  
- W paragrafie 7 punkt 7 naleŜy doprecyzować, o który odcinek drogi chodzi. 
- Z  zapisu w projekcie uchwały wynika, Ŝe zakaz obowiązuje na całej długości  ulicy. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, Ŝe Jego zdaniem zbyt często ingeruje Konserwator Zabytków. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Chodzi o umieszczanie  reklam w pasie drogowym – Zapis nie dotyczy prywatnych działek. 
- Zmiana zapisu spowoduje protest Konserwatora Zabytków i wszystko „zaczynamy od 
początku”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe przysłowiowo kruszymy 
kopie o zapis „umieszczanie w ciągu pasów drogowych” 
 
Pan Rafał Kołtyś – Projektant MPZP Osiedla „Szpital” w Sandomierzu 
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Powiedział, Ŝe: 
- W/w zapis pojawił się na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad. 
- Zakaz nie dotyczy terenów prywatnych.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Zapytał Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego czy podtrzymuje zamiar złoŜenia 
(sformułowania) wniosku dotyczącego  § 7 ust.1 punkt 7 ? 
 
 
-  Z uwagi na to, Ŝe Pan Andrzej Bolewski zrezygnował ze sformułowania wniosku, Pan 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Mieszkaniowego „Szpital” w 
Sandomierzu wraz z wprowadzonymi zmianami w Załączniku Nr „5 o” 
  
(Wynik głosowania: 12  „za”, 6 „przeciw”, 1 osoba    „wstrzymała się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr IX/72/2011 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  ogłosił 15-minutową 
przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady IX sesji 
Rady Miasta Sandomierza i przystąpił do realizacji punktu 6. Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych – nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział,  Ŝe opinia  komisji 
jest pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr IX/73/2011 
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w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011  
rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe za zgodą Rady Miasta  
- Zmieniono projekt uchwały wprowadzając załącznik Nr 5. 
- Projekt uchwały nie zostanie odczytany (na co Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę) 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, Ŝe opinia Komisji 
jest pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Andrzej Bolewski         
 
Zapytał: Czy zmiany w budŜecie dotyczą spraw popowodziowych ? 
 
Uzyskał odpowiedz twierdzącą. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku dalszych  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr IX/74/2011 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011  rok. 

Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2011-2023  
 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miasta  
 
Zapytała: Czy data 2023 jest właściwa, bo dotychczas nie spotkała się z tak odległym 
terminem. 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
 
Powiedział, Ŝe zapis jest prawidłowy i obejmuje okres do prognozowanej spłaty długu. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział,  Ŝe opinia  komisji 
jest pozytywna. 
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Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
 Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2  „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr IX/75/2011 
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2011-2023  
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, Ŝe opinia komisji 
jest pozytywna. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie  projekt  w/w 
uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się 
od głosu” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr IX/76/2011 
w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
  
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
do Sądu Okr ęgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach  
w związku z upływem kadencji. 
- Prosi o zgłaszanie kandydatur. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zaproponował kandydatury  następujących osób – jak niŜej: 
- Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca Związku Zawodowego Nauczycieli 
- Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM 
- Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 
- Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
- Pan Marcin Marzec –  Radny Miasta Sandomierza 
 
Pan Maciej Skorupa 
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Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W poprzednich kadencjach opiniowaniem kandydatów na ławników zajmowała się Komisja 
Praworządności i „nie było to złe”. 
- Wśród osób wymienionych przez Pana Marcelego Czerwińskiego nie ma przedstawicieli   
Prawa i Sprawiedliwości, Klubu „Kocham Sandomierz” i SLD „i to jest krzywdzące”. 
- Proponuje do Komisji Pana Marka Jaremę, Pana Wojciecha Czerwca, Pana Andrzeja 
Majewskiego oraz Pana Michała Saracena jako radnego niezaleŜnego. 
-  Ma świadomość tego, Ŝe Koalicja przegłosuje „jak chce”, ale jest demokracja. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Powiedział, Ŝe  uwaŜa iŜ 9. osobowa komisja będzie ciałem „niemrawym” i 5 osób w  komisji 
zupełnie wystarczy. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął zgłaszanie  kandydatów. 
- Poprosił osoby zgłoszone przez Radnych o wyraŜenie zgody na kandydowanie. 
 
Pan Andrzej Majewski odmówił kandydowania do składu  Komisji. 
W imieniu nieobecnego Pana Leszka Komendy zgodę wyraził Pan Jerzy Borowski – 
Burmistrz Sandomierza 
Pozostałe osoby: Pani Krystyna Socha, Pan Piotr Majewski, Pan Andrzej Bolewski, Pan 
Marcin Marzec, Pan Marek Jarema, Pan Wojciech Czerwiec i  Pan Michał Saracen wyrazili 
zgodę na kandydowanie do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza po konsultacji z radcą 
prawnym poinformował zebranych, Ŝe kaŜda z kandydatur będzie głosowana osobno i w 
skład komisji wejdą te osoby, które  uzyskają  więcej głosów „za” niŜ „przeciw”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Zapytał: Czy  komisja nie moŜe składać się  z wszystkich zgłoszonych osób ? 
- Zaproponował  ew. głosowanie tajne. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Nie zgadza się na głosowania en block. 
- Przypomina, iŜ głosowanie tajne moŜe się odbyć tylko w przypadkach przewidzianych 
ustawą 
 
Następnie  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie   kandydatów 
według  kolejności – jak niŜej: 
-Pan Leszek Komenda 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
- Pan Andrzej Bolewski 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
- Pan  Piotr Majewski 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
- Pan Marcin Marzec 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
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Pani Krystyna Socha 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Marek Jarema 
Wynik głosowania: 8 „za”, 9 „przeciw’, 2 „wstrzymujących się”. 
Pan Michał Saracen 
Wynik głosowania: 7 „za”, 8 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 
Pan Wojciech Czerwiec 
Wynik głosowania: 6 „za”, 9 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe wyniku 
głosowania w skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego  
w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu weszli: Pan Leszek Komenda, Pan Andrzej 
Bolewski, Pan Piotr Majewski, Pan Marcin Marzec i Pani Krystyna Socha 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- To było Ŝenujące widowisko i jest zdziwiony. 
- Skład komisji nie był ograniczony i „Co Państwu szkodziło?” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- śenujące i „Czy tu chodzi o nienawiść” czy „głupotę”. 
- Apeluje o opamiętanie się. 
- Przewodniczący Rady wprowadza niezdrową atmosferę i „JuŜ raz był odwoływany przez 
Radę, Ŝeby Pan nie został odwołany kolejny raz”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Stara się prowadzić sesje w sposób kompetentny. 
- Koalicja (która jest wszędzie: w powiecie, w sejmiku, w sejmie) ma do tego prawo i wybrała 
do w/w komisji osoby jej zdaniem wiarygodne, rzetelne, z doświadczeniem itp. (Pomimo  
szacunku dla Pana Marka Jaremy) 
- Nie jest Ŝadną Ŝenadą i wstydem, Ŝe nie weszły do zespołu osoby zgłoszone przez Pana 
Macieja Skorupę – to jest właśnie demokracja i większość wybrała w głosowaniu jawnym   
uzgodnionych wcześniej  kandydatów. 
- Nie jest przyspawany do „stołka” i z pokorą przyjmie decyzję Rady – moŜe natomiast  
jedynie protestować przeciwko sposobowi w jaki On i Jego Koledzy: Pan Marceli 
Czerwiński, Pan Jacek Dybus, Pani Mariola Stępień i inni Radni zostali odwołani: w sposób 
wstydliwy, Ŝenujący, upokarzający. 
- Pomawianie i przysłowiowe odwracanie kota ogonem to metoda Pana Macieja Skorupy. 
Przykład: przez 4 lata kadencji  jedynym tematem była prywatna działka, przez która biegła 
droga i Rada zrobiła prezent i zleciła zmianę MPZP – Dzisiaj Radny dorobił do tego  
ideologię. 
- Przypomina, Ŝe w poprzedniej, V kadencji Rady Miasta doszło do precedensu: Po raz 
pierwszy w dziejach samorządu koalicja uniemoŜliwiła radnemu (mówiącemu te słowa) 
uczestniczenie w pracy komisji – „I wówczas Pan Mirosław Czaja i Pan Maciej Skorupa nie 
mieli Ŝadnych skrupułów.” 
 
Pan Marceli Czerwiński 
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Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Janusz Sochacki poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek  i w wyniku głosowania 
11 „za”, 0 „przeciw”, przy 3. „wstrzymujących się” zamknął dyskusję. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poprosił, aby  Państwo Radni  wpisali w § 1 projektu uchwały  następujące nazwiska:  
1.Pan Leszek Komenda,  
2.Pan Andrzej Bolewski,  
3.Pan Piotr Majewski,  
4.Pan Marcin Marzec  
5.Pani Krystyna Socha 
 
 Następnie poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr IX/77/2011 
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Okr ęgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
  
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia  
z opłat za  korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział,  Ŝe opinia  komisji 
jest pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Zapytał: Czy są przewidziane  jakieś ulgi dla dzieci, młodzieŜy i studentów. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Podtrzymuje  swoje stanowisko w sprawie działalności MOSiR- u. 
Radny uwaŜa, iŜ  działalność statutową zdominuje administracja i zarządzanie 
- Jako radny chciałby poznać program i zamierzenia dotyczące tej części Miasta, która 
reprezentuje. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
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Powiedziała, Ŝe w projekcie uchwały podane są stawki godzinowe, a dzieci i młodzieŜ  mogą 
korzystać z oferty wraz z opiekunem. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr IX/78/2011 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za  korzystanie  
z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu  
 
Ad. 12 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przedstawiając 
komunikaty powiedział, między innymi o: 
- Piśmie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  informujące o przyznaniu kwoty 
16 107 zł  na prace konserwatorskie  6. kamiennych portali. 
- Uchwale Rady Sołeckiej Milczany, która rozwaŜa ew. przystąpienie do Sandomierza pod  
kilkoma warunkami – Prośba do wszystkich Komisji Rady Miasta Sandomierza o analizę w/w 
uchwały. 
- Włoskim mieście Volterra – z którym Sandomierz rozwaŜa nawiązanie partnerskich 
stosunków (pismo Pana Burmistrza wraz z projektem uchwały do wglądu w biurze Rady 
Miasta) 
- Zamiarze złoŜenia, pod koniec bieŜącego roku, rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Na prośbę Pani Barbary Bryły – długoletniego działacza samorządowego, w tym równieŜ 
przewodniczącej Rady Miasta Sandomierza – pyta Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego 
Rady o  ew. spotkanie  z okazji 20. lecia samorządu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przypomina, iŜ uroczystości były przygotowane, ale ze względu na powódź nie doszły do 
skutku, gdyŜ  „Nie było klimatu”. 
- W  związku z przygotowaniami do w/w uroczystości zostały, między innymi,  przygotowane  
pamiątkowe medale dla Przewodniczących Rady wszystkich kadencji. 
- Będzie namawiał Pana Przewodniczącego do zwołania  uroczystej sesji Rady Miasta  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe „Nie przewidywał”,  ale 
„Jest bardzo „za”. 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Prosi o informacje na piśmie: Jakie są powody wymówienia umowy Kieleckiej Firmie PGM  
i ile z tego powodu „Miasto moŜe stracić”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Radny ma w tym  interes. 
- Są „pewne przesłanki ”i jako Burmistrz  bierze pełną odpowiedzialność za  decyzję. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział,  Ŝe: 
- Czuje się pomówiony przez Pana Przewodniczącego Rady, teraz przez Burmistrza: ”Jaki ja 
mam interes?” 
- Myślał, Ŝe wszyscy pracują dla dobra Miasta, ale się pomylił. 
- Podczas całej  kadencji działał „jasno i czysto”, a Pan Janusz Sochacki  skwitował to dzisiaj 
”całą kadencję Pan dreptał za sprawą swojej działki”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział: „Tak było.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi:: 
- Aby Mu nie przerywano wypowiedzi, bo to świadczy o braku kultury. 
- Pan Przewodniczący chciałby zamknąć dyskusję, ale  jest demokracja i kaŜdy ma prawo się 
wypowiedzieć. 
- śe nie Ŝyczy sobie tego typu wypowiedzi, bo przez wszystkie kadencje pracował uczciwie. 
- Pamięta, jak Pan Janusz Sochacki prosił, aby przeforsować kandydaturę Pana Marka 
Bronkowskiego i mówiący te słowa  zagłosował wbrew woli  swojego Klubu, ale „uwaŜał, Ŝe  
człowiek merytoryczny moŜe się przydać. No co myliłem się.” 
- śe Ŝyjemy w małym środowisku , „miasto Sandomierz powinno kwitnąć…” 
 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: zamyka Punkt 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Ad. 13 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wraz z Panem Piotrem Majewskim pełnią dyŜury przy ulicy Słowackiego w Sandomierzu. 
- Wielu Mieszkańców zgłaszało, równieŜ pisemnie uwagi i skarŜyło się na jakość usług 
świadczonych przez ZGM w Kielcach. 
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- Jako Radny równieŜ złoŜył interpelację w tej sprawie i cieszy się, Ŝe Pan Burmistrz zerwał  
umowę z tą Firmą. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Solidaryzuje się z wnioskiem  zgłoszonym przez Pana Marcelego Czerwińskiego . 
- UwaŜa, iŜ jako samorząd jesteśmy zbyt skromni – Warto  „dać satysfakcję ludziom”, którzy 
wychodząc poza swoje obowiązki pracowali i pracują dla dobra Sandomierza. 
- Jesteśmy jednym z najstarszych samorządów i jest okazja, aby to pokazać. 
- Zgłasza wniosek, aby np. raz  na kwartał  przygotowywać  sprawozdanie  ze składanych 
interpelacji. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Istnieje moŜliwość skorzystania z dofinansowania budowy kanalizacji (przyłącza, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
- Maksymalna wysokość dotacji 45%, 45% poŜyczki – a więc w sprzyjających 
okolicznościach wkład własny wyniesie 10 %. 
- Zainteresowanie gmin będzie duŜe – do rozdysponowania jest 300 milionów  zł  
- Prosi, aby StraŜ Miejska  zwracała  uwagę na psy bez smyczy. 
- Podczas kadencji kształtuje się jakaś określona większość i tak jest wszędzie. 
 Natomiast dzisiejsza sytuacja z powołaniem komisji, w pracach której nie umoŜliwiono   
pracy wszystkim zgłoszonym kandydatom jest niezrozumiała i „Warto czasami posłuchać 
własnego sumienia”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Słuchając przedmówcy przypomina sobie „W pustyni i w puszczy” i przysłowiową 
moralność Kalego. 
- Jest w Radzie większość i ta większość ustaliła skład komisji powoływanej dzisiaj przez 
Radę Miasta. – Wybrano demokratycznie i  jawnie osoby kompetentne. 
- Prawdą jest, Ŝe  Rada ma prawo odwołać swoje władze. – Natomiast styl w jaki to się  robi 
ma znaczenie. 
Odwoływano Prezydium Rady oraz  Przewodniczących komisji Rady Miasta Sandomierza w 
sposób upokarzający, chamski, najgorszy z moŜliwych. 
Dzisiaj te same osoby wyraŜają oburzenie, tworzą ideologię, bo nie powołano do komisji 
kandydatów zgłoszonych przez Pana Macieja Skorupę. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe prywatne sprawy Pana Przewodniczącego wpływają i będą wpływać  na pracę 
Rady. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza  został wybrany powtórnie w sposób uczciwy, 
nikogo nie krzywdząc. 
- Nie potrafi reprezentować jednakowo wszystkich radnych i jak juŜ oświadczył: pod koniec 
bieŜącego roku złoŜy rezygnację z pełnionej funkcji. 
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Ad. 14 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  IX sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


