
 

1 

 

 

                                              Protokół  Nr 13 

                               z   XIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

                                    22.  lipca 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 – 13.25 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył XIII 

sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka 

Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek Komunalnych oraz zgromadzonych 

Gości. 

 

W  XIII sesji udział wzięło 20 Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności.  

Radny – Pan Marcin Marzec  – nieobecność usprawiedliwiona. 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum.   

 

Ad. 2 

 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  

dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę  Pana Andrzeja Anwajlera. 

 

Radny - Pan Andrzej Anwajler wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 

braku innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan  Andrzej Anwajler został sekretarzem dzisiejszych 

obrad.  

 

Ad. 3    

 

Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 

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

Porządku obrad powiedział: 

„Jednogłośnie dokonaliśmy wyboru Sekretarza obrad. Radni otrzymali porządek obrad  

i potwierdzili jego odbiór. W związku z faktem, iż wpłynął do mnie projekt uchwały w 

sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja  w Sandomierzu, 
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proponuję zgodnie z procedurą  rozszerzenie porządku obrad o projekt tej uchwały. Kto 

chciałby zabrać głos ?” 

 

 

Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jeżeli ten  projekt uchwały zostanie przez Radę Miasta Sandomierza wprowadzony  do 

Porządku  obrad , to wypowie się „co do szczegółów” i pozwoli sobie omówić szerzej tę 
sprawę.  
- Uważa ten projekt uchwały za niezgodny z prawem i w przypadku   podjęcia tej uchwały  w 

przedstawionym kształcie zaskarży ją. 
 

Pan Zbigniew Rusak - Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi,: 

„Wnoszę o oddalenie tego projektu uchwały przede wszystkim z bardzo ważnej przyczyny - 

nie ma przeprowadzonych konsultacji z tym Stowarzyszeniem Kupców, w ogóle 

przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Ten projekt nie był na merytorycznych 

komisjach - Komisji Budżetowej i Gospodarki Komunalnej.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

 

„Kto z Pań, Panów Radnych jest za włączeniem projektu uchwały w sprawie przywrócenia 

funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu pod obrady XIII sesji 

Rady Miasta Sandomierza, bardzo proszę o podniesienie mandatu” 

 

Wynik głosowania: 13 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta: 

- Stwierdził, że  Rada Miasta Sandomierza  rozszerzyła Porządek obrad XIII sesji Rady 

Miasta Sandomierza o projekt uchwały w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

- Zaproponował  wprowadzenie  w/w  projektu uchwały w punkcie 12. Porządku obrad: 

,„Podjęcie uchwały w  sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go 

Maja w Sandomierzu.” 

W  konsekwencji pozostałe punkty ulegają przesunięciu: 

12. →13. Komunikaty, informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza uzyskają  
13. → 14. Interpelacje i zapytania Radnych  

14. . → 15. Zamknięcie obrad. 

 

Pan  Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza  

 

- Zgłosił wniosek formalny o przeniesienie punktu 13 - Interpelacje i zapytania Radnych, 

wolne wnioski i sprawy różne za punkt 4. - Informacje Burmistrza Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka zapytał: „Czy jest to wniosek formalny?” 

 

Pan Zbigniew Rusak odpowiedział twierdząco. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Zapytał: „Kto w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć?” – brak zgłoszeń. 



 

3 

 

 

- Poddał pod głosowanie  wniosek formalny Pana Zbigniewa Rusak. Kto jest za propozycją, 
aby  punkt – „Interpelacje i zapytania” - znalazł się w Porządku obrad w punkcie 5.?” 

Wynik głosowania: 7 „za” 13 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

- „Stwierdził, że większością głosów wniosek Pana Zbigniewa Rusaka został oddalony. 

- Poddał pod  głosowanie Porządku obrad XIII sesji Rady Miasta rozszerzony o projekt 

uchwały  w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w 

Sandomierzu. 

 

Wynik głosowania: 15 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku 

obrad XIII 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 sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości     

      gruntowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

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

        Sandomierza) 

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

       Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia  od komendanta wojewódzkiego Policji   

      informacji o kandydatach na ławników. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania dla  

      przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw  

      grypie na lata 2015 – 2018. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Projekt uchwały  zmieniający uchwałę  w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat  

      za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

      w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu  

      3-go Maja w Sandomierzu. 

13. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 

      o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

14. Interpelacje i zapytania Radnych,wolne wnioski,  sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji  przyjętego Porządku obrad  XIII sesji Pan Robert Pytka – 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- Na sali obrad gościmy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum  

wraz z opiekunem Panem Waldemarem Białouszem. 

- Uczniowie I LO w Sandomierzu uczestniczyli  w  Programie  „Akademia Nowoczesnego 

patriotyzmu”, którego organizatorem był Klub Jagielloński w Krakowie. 

- Jest  Mu niezmiernie miło poinformować, że przygotowany przez uczniów I LO  pod  

kierunkiem Pana profesora Waldemara Białousza  program pod nazwa „Przyjazny 

Sandomierz”  okazał się najlepszy. 

- Gratuluje i prosi o zabranie głosu  Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Miasta Sandomierza. 

 

Powiedział, między innymi: 

- Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miasta za wprowadzenie, które „już wiele 

wyjaśnia”. 

- Zajęcie pierwszego miejsca w tym Programie jest   niezwykłym honorem i zaszczytem”. 

- Niewątpliwie ten sukces nie byłby możliwy bez udziału Pana  profesora Waldemara 

Białousza. 

Następnie Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Sandomierza odczytał pismo skierowane do 

Pana Waldemara Białousza, w którym między innymi, dziękuje za  kształcenie postaw 

młodzieży, naukę wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych. 

Listy gratulacyjne  otrzymali również  uczniowie ILO, którzy uczestniczyli w Projekcie 

„Przyjazny Sandomierz”. 

 

Pan Waldemar Białousz – Profesor I LO Collegium Gostomianum 

 

Powiedział, między innymi: 

- Dziękuje za zaproszenie na sesję Rady Miasta i miłe słowa (również za pomoc ze strony 

radnych:Pani Wiesławy Sabat i Pana Piotra Chojnackiego). 

- Już w trakcie przygotowywania tego projektu  było wiadomym, że ma on znaczenie, że jest 

ważny. 

- Twórcy projektu chcą go kontynuować (aplikować do Budżetu obywatelskiego) 

- cyt.”Dostaliśmy  mały grant finansowy, którego owocem jest” nazwany roboczo 

„Przewodnik po miejscach przyjaznych w Sandomierzu” oraz  znaczek z napisem: ”Przyjazne 

miejsce dla niepełnosprawnych”. 

 

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

- Dla każdego Sandomierzanina, w tym również dla władz Miasta  niezwykle ważne  jest 

kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży. 

- Młodzież, którą w dniu dzisiejszym gościmy i szkoła, której są uczniami niewątpliwie  

zadaje kłam  często niesprawiedliwym opiniom mówiącym o   poziomie  kształcenia 

 i zachowaniu młodzieży w szkołach. 

- Życzy młodzieży  cyt. ”wyrwanej z wakacyjnego rozleniwienia” wyłącznie słonecznych  

dni.  

 

Ad. 4 
 

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

Sprawozdanie  

z realizacji zadań w okresie od 25.06.2015 roku do 21.07.2015 przedstawione na sesji 

Rady Miasta Sandomierza 22 lipca 2015r. 

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. 

Z najważniejszych spraw pozwolę sobie wymienić: 

1. Wystawiono 341 upomnień dot. podatku rolnego od osób fizycznych, zajęcia pasa 

drogowego i opłaty dodatkowej parkingowej. 
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2. Wydano 218  abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 

1. W trakcie realizacji są następujące roboty budowlane:  

1. Przebudowa ul. 11 Listopada. 

2. Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. 

3. Prace remontowe na ul. Reymonta i Frankowskiego 

4. Remonty chodników po pozimowej ocenie stanu technicznego na terenie miasta 

Sandomierza  

5. Remont ulicy Mariackiej w Sandomierzu  

6. Remont ul. Sokolnickiego w Sandomierzu  

7. Remont kominów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu 

Samorządowym nr 3  

8. Remont łazienek i ogrodzenia oraz uszkodzonych elementów elewacji 

zewnętrznej budynku Przedszkola Samorządowego nr 6  

9. Wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 

w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8  

10. Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu przy 

ul. Armii Krajowej 5  

11. Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu przy ul. 

Mickiewicza 9  

12. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Sandomierzu na potrzeby żłobka. 

13. Roboty remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Stadionu Sportowego.  

2. Opracowana i ogłoszona została dokumentacja przetargowa na zadania: 

1. Poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu (z materiału 

powierzonego tj. kostki betonowej) – termin otwarcia ofert 22.07.2015r., godz. 10.30 

2. Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla  w Sandomierzu - Etap I – termin 

otwarcia ofert – 03.08.2015, godz. 10.30 

3. Remont tarasu zewnętrznego i dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie - Miejski Stadion 

Sportowy w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a – termin otwarcia ofert 04.08.2015 r., 

godz. 10.30 

3. Po przeprowadzeniu ww procedury podpisane zostały umowy dot. następujących zadań: 

a) Remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6.  

b) Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. 

4. Zawarte umowy: 

1. W dniu 26.06.2015 r. na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej 

Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w okresie od 01.07.2015 r. do 

30.06.2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37 „b”, 27-

600 Sandomierz. 

2. W dniu 08.07.2015 r. na zadanie pn. Park Miejski – aktualizacja dokumentacji 

projektowej z Pracownią 44STO Ewa Twardoch  z Gliwic. 

Kultura 

1. Lipiec-sierpień – Trwa „Lato w mieście 2015” – wakacyjna akcja dla dzieci i 

młodzieży, cykl imprez sportowych i kulturalnych przygotowanych przez 
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sandomierskie jednostki kultury, m.in. przez Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski 

Ośrodek Sportu  i Rekreacji, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Świetlice 

Socjoterapeutyczne i Miejską Bibliotekę Publiczną, 
2. 27.06-18.07.2015 r. – „Dziejba 2015” – cykl imprez kulturalnych na Rynku Starego 

Miasta w Sandomierzu, w okresie sprawozdawczym odbyły się koncerty zespołów 

„Czerwie” oraz „GregerGarage”, dodatkowo zrealizowano projekt „Spotkanie przy 

Kakale” w ramach którego zaprezentowano m.in. pokazy filmów, wernisaż wystawy 

fotografii i rysunków młodych artystów oraz koncerty zespołów alternatywnych. 

3. 30.06.2015 r. - „Senioralia 2015” – w wydarzeniu zorganizowanym dla osób w 

wieku 60 plus wzięło udział ponad 260 uczestników, imprezie przyświecało hasło 

„Wrzuć na luz  i załóż kapelusz”, barwne i kolorowe kapelusze stanowiły nieodzowny 

element ubioru wielu uczestniczek zabawy; jedną z wielu atrakcji był konkurs na 

najbardziej eleganckie, oryginalne i zwariowane nakrycie głowy; na uczestników 

czekały również bezpłatne konsultacje medyczne, prawne, porady z zakresy zdrowego 

żywienia, pokazy tajników makijażu i nordicwalking; Sandomierskie Senioralia 2015 

uświetnił występ młodego artysty Michała „Cezara” Białego, miejsce: Park 

„Piszczele”, 

4. 1-15.07.2015 r. – „XXVI Sandomierskie Wieczory Organowe” – podczas trzech 

pierwszych koncertów w Bazylice Katedralnej można było podziwiać występy Chóru 

Katedralnego oraz grę następujących artystów: Pawła Opali, Adama Klareckiego oraz 

Witolda Zalewskiego, 

5. 4-5.07.2015 r. – „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski” -sandomierski turniej 

rycerski rozpoczął się tradycyjnie od przemarszu zbrojnych oraz dam dworu sprzed 

Bramy Opatowskiej na Rynek Starego Miasta, w czasie turnieju można było obejrzeć 
między innymi pokazy taktyki i techniki walk XV-wiecznych formacji wojskowych, 

nie zabrakło także widowiskowych pokazów konnych oraz muzyki z epoki; 

równolegle do turnieju rycerskiego, wokół sandomierskiego ratusza odbywał się 
Jarmark Jagielloński, na drewnianych kramach i stoiskach, rodzimi i zagraniczni 

rzemieślnicy oraz artyści prezentowali ciekawe prace i wyroby, zwieńczeniem 

dwudniowej imprezy były występy w wykonaniu: „Sando All Stars” oraz Zespołu 

Pieśni i Tańca „Siarkopolanie” i Kapeli Ludowej z Gorzyc, 

6. 6.07.2015 r. - I Sandomierska Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości – podczas 

spotkania zorganizowanego przez Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego sandomierscy przedsiębiorcy mieli 

okazję poszerzyć swoją wiedzę pod kątem wsparcia gospodarki w perspektywie 

finansowej na lata 2014-2020, prelegenci mówili o potencjale jaki drzemie w lokalnej 

przedsiębiorczości; najczęściej poruszaną kwestią w wystąpieniach był rozwój i 

sposoby dążenia do tego, by w sposób efektywny wykorzystywać szanse jakie 

otwierają przed polskimi przedsiębiorcami środki unijne, miejsce: Centrum Rekreacji 

w Sandomierzu, 

7. 11.07.2015 r. - Czwarta poplenerowa wystawa studentów Politechniki 

Świętokrzyskiej – wystawa zaprezentowana przy sandomierskim Ratuszu, jest 

efektem prac młodych architektów z Katedry Architektury i Urbanistyki Politechniki 

Świętokrzyskiej, których można było zobaczyć w różnych zakątkach sandomierskiej 

Starówki w dniach od 6 do 11 lipca, wręczyłem nagrody  

i upominki dla autorów wyróżnionych prac.  

8. 15.07.2015 . - III Konkurs Tańca Osób Niepełnosprawnych 2015 – w turnieju 

tańca zorganizowanym w Domu Katolickim w Sandomierzu wzięli udział podopieczni 

Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego regionu, w klasyfikacji generalnej 

pierwsze miejsce zajął Środowiskowy Dom Samopomocy z Woli Jachowej; celem 

turnieju była m.in. społeczna integracja osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
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Sport 

1. 27.06.2015 r. – Otwarcie basenów letnich w Centrum Rekreacji MOSiR - podczas 

imprezy dzieci i młodzież rywalizowali  w zawodach pływackich, turnieju siatkówki 

wodnej oraz „watterpolo”- piłka wodna;  

2. 30.06.2015 r. – Rajd rowerowy „Wyprawa-poprawa” – podczas spotkania w 

sandomierskim magistracie z uczestnikami rajdu ekologicznego omówione zostały 

kwestie dotyczące edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów oraz udziału 

Sandomierza w Plebiscycie na Czystą Gminę 2015,  

3. 11.07.2015 r. – Znakomity wynik Karoliny Kołeczek - zawodniczka Wisły Junior 

Sandomierz zdobyła srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, które 

odbyły się w stolicy Estonii Tallinnie; sandomierzanka, reprezentująca nasz kraj,                     

w biegu na 100 metrów przez płotki uzyskała czas 12.92 sekundy. 

Promocja 

1. 25-26.06.2015 r. – Wizyta delegacji z Węgier w Sandomierzu – podczas pobytu w 

Sandomierzu, delegacja dziennikarzy i tour operatorów z Węgier zwiedzała miasto i 

zapoznała się z bogatą ofertą turystyczną Sandomierza; efektem pobytu dziennikarzy 

węgierskich będą reportaże oraz artykuły promujące region świętokrzyski, w tym 

również Sandomierz, w mediach węgierskich. 

2. 29.06-1.07.2015 - Ekipa „Ojca Mateusza” w Sandomierzu - twórcy serialu o 

księdzu detektywie ponownie gościli w naszym mieście, sympatycy serialu mogli 

zobaczyć w pracy odtwórców głównych ról: Artura Żmijewskiego, Michała Pielę, 
Piotra Polka, Kingę Preis, Rafała Cieszyńskiego i innych; niezwykle popularny serial 

„Ojciec Mateusz” nieustannie zapewnia doskonałą promocję naszemu miastu. 

3. 6.07.2015 r. - Sandomierz w finałowej dwudziestce konkursu "Europa to My" – 

zgłoszony przez Pana Andrzeja Kozickiego z Sandomierza sandomierski projekt 

zrealizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza” zyskał akceptacje 

jury konkursy „Europa to My”, dzięki czemu miasto Sandomierz znalazło się w 

elitarnym gronie miast, które mają szansę na wygraną w konkursie organizowanym 

przez TVP i Radio Zet; w zwycięskim mieście odbędzie się koncert z udziałem 

gwiazd polskiej estrady finansowany przez organizatora, głosy na dane miasto można 

oddawać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, głosowanie potrwa do 

24 lipca.; dzięki zakwalifikowaniu się do czołowej dwudziestki w dniach 16-18 lipca 

w TVP 1 można było zobaczyć Sandomierz w specjalnie przygotowanych wejściach 

antenowych 

 

                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował 

Panu Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Odpowiedz na interpelację  dotyczącą wynagrodzeń członków rad nadzorczych  nie jest 

satysfakcjonująca i  świadczy o  cyt. „nieznajomości  prawa handlowego spółek”, bo jest  

cyt.”wręcz obowiązek” podania danych  dotyczących  cyt. ”głównego udziałowca  tej spółki”. 

- cyt.  ”Nieudacznik,który doprowadził do bankructwa Spółki” ma wynagrodzenie 14 tys. zł, 

to  członkowie Rady Nadzorczej  zarabiają  po 3-4 tys. zł. 

- Przy takich zobowiązaniach finansowych Miasta nie stać na  tak liczebne rady nadzorcze w 

spółkach cyt.”Oni nic nie robią ,aby poprawić dochody Spółki- te spółki generują jedynie 
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koszty (Przewodniczący Rady Nadzorczej PGKiM  otrzymuje  14 tys. zł rocznie tylko 

dlatego, że raz w miesiącu się pokaże). 

- cyt.”Najbardziej jednak przeraża Spółka SORH.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział,że jesteśmy 

obecnie w punkcie:Informacja Burmistrza o bieżących sprawach Miasta. 

- Pan Burmistrz  nic nie mówił na temat Spółek. 

- Spółka SORH jest spółką akcyjną prawa handlowego, której  właścicielem jest miasto 

reprezentowane przez Burmistrza Miasta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest naganne, że Spółka, której akcjonariuszem jest Miasto nie udziela, na wniosek radnego,   

tego typu informacji. 

- Podjął działania  ograniczające  ilość członków w radach nadzorczych z 5. do 3. osób - Jest 

to jednak  proces, który musi  trwać. 
 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza zamknął  rozpatrzenie punktu 4. Porządku obrad  XIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

Ad. 5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Uzasadniając potrzebę podjęcia  uchwały dot.  sprzedaży  nieruchomości przy ulicy Piętaka 

powiedział, między innymi: 

- Wpłynęły 3 wnioski dot. wykupu  gruntu miejskiego. 

- Wiąże się to z  uregulowaniem – po wielu latach – prawa własności gruntów. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  

Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, między 

innymi: 

- Sprawa dotyczy kilkunastu działek zajętych bezprawnie  przez właścicieli działek 

przyległych. 

- Komisja wnioskuje o załatwienie tej sprawy kompleksowo (po tylu latach trudno domagać 
się pieniędzy – sprawa  tzw. zasiedzenia). 

- Z uwagi na powyższe,  Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały 

negatywnie.  

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Nie rozumie co to znaczy  cyt.”kompleksowo”? 

- Projekt uchwały jest konsekwencja złożonych wniosków. 

- Nie może nikogo zmusić do złożenia wniosku. 
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- Odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi i – w chwili obecnej –nie wszystkich stać 
na wykup gruntu. 

 

Pan  Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Zapytał : 

- Czy są jeszcze takie przypadki na terenie Sandomierza ?  

- Zostało złamane prawo i gdzie do tej pory były służby miejskie, że doprowadzono do takiej 

sytuacji ? 

- Dlaczego my obradujemy, jeżeli  - jak słychać z sali – to są grunty Skarbu Państwa ? 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Grunty, o których mowa zostały zajęte w latach 70.  ubiegłegowieku. 

- Do roku 2000  cyt. „nikt nie wiedział, że te grunty są zajęte(Skarb Państwa nie dopilnował) 

- Upłynęło ponad 40 lat i należałoby sprawę uregulować zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Dlatego właśnie  członkowie Komisji Budżetu i Finansów proponują załatwienie tej sprawy  

  od początku do końca. 

- Jest to korzystne nawet z uwagi na oszczędność finansową  (jeden notariusz). 

- cyt. ”Jest to bardzo proste i logiczne”. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, miedzy innymi; 

- Notariusza opłaca wnioskodawca. 

- Gmina  działa „na wniosek” lub  występuje do sądu  o zasiedzenie. 

 

Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

Powiedziała: 

- Najprostsze jest rozpatrzenie  złożonego wniosku i uregulowanie stanu prawnego  zajętego 

gruntu (np. pod drogę). 
- Wnioski o zasiedzenie kierowane do sądu wiążą się z kosztami  (wyegzekwowanie    tej 

kwoty po wyroku jest trudne  - zwłaszcza jeżeli te osoby mają niskie dochody). 

- Do sądu gmina powinna występować w przypadku, kiedy  nie ma możliwości  porozumienia 

się  w sposób polubowny. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że  pomimo negatywnej opinii komisji prosi o podjęcie tej uchwały. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  poprosił o wprowadzenie w § 1 

autopoprawki: jest 1751/26 powinno być 1751/27 ( zmiana dotyczy  również uzasadnienia do 

uchwały). 

 

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

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
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(Wynik głosowania: 7„za”, 10 „przeciw”,3 osoby  „wstrzymały się” od głosu. 

- Stwierdził, iż projekt uchwały nie został podjęty przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, że prosi członków Komisji Budżetu i Finansów o wypracowanie sposobu na 

załatwienie  sprawy: Jak  wystąpić do sądu  o zasiedzenie, skoro złożono wnioski o wykup? 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował rozważenie 

przekazaniatych działek nieodpłatne. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

Cyt.”Ludzie chcą kupić, a my mamy dawać za darmo?” 

 

Ad. 6 

 

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

Sandomierza) 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Projekt uchwały był  szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji  Budżetu i Finansów. 

- Dotychczas uchwały przygotowywane w tej formie były akceptowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. 
- Obecnie są inne wymogi i musimy się do nich dostosować. 
 

Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że: 

-  Ma zastrzeżenia  do prac  prowadzonych na ulicy Ożarowskiej. 

- Pomimo, że  jest to droga Starosty i prosi Pana Burmistrza o interwencję. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  

Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

Wynik głosowania: 20 „za”, 0  „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XIII/102/2015 

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) 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział: 

- Został wypracowany nowy model  tworzenia uchwał związanych ze zmianami w budżecie 

miasta Sandomierza. 

-  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 

Zdrowia powiedział, ze  komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  

 

Powiedział, że na posiedzeniu komisji nie uzyskał informacji: ile metrów kwadratowych 

wjazdu przy ulicy  Knothego zostanie wykonane za  kwotę wymienioną w uchwale ? 

 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego  

 

Powiedział: 

- Na posiedzeniu komisji udzielił wyjaśnień. 
- Nie było jednoznacznego wniosku komisji, aby na sesji przynieść projekt wjazdu. 

 

Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że przed podjęciem  decyzji chciałby wiedzieć ile metrów kwadratowych wjazdu 

zostanie wykonanych  ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Projekt  został, jak zawsze, wykonany według  norm obowiązujących  przy tego typu 

projektach. 

- Należy mieć  zaufanie do profesjonalnych pracowników. 

- Nie ma  zwyczaju załączania projektu technicznego do projektu uchwały. 

 

Pan Andrzej Anwajler – rady Sandomierza 

 

Powiedział  

- Nie zgadza się z opinią  Przedmówcy. 

- Chce wiedzieć na co  konkretnie ma być przeznaczona  w/w kwota. 

- Nie zawsze kosztorys  jest  rzetelnie wykonany: patrz ulica 11 Listopada. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Projekt uchwały jest lakoniczny. 

- Radni   nie bez trudu ustalili gdzie znajduje się ulica Knothego (krótka i ślepa). 

- Z doświadczenia ( prowadził prace budowlane) może powiedzieć, że kwota 16 tysięcy zł  

wykonanie wjazdu to, jest bardzo dużo. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 

 
Powiedział: 
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- Kosztorys inwestorski na wykonanie ulicy 11 Listopada w Sandomierzu wynosił 

4 600 000,00 zł, a koszt wykonania 2 200 000,00 zł. 

- Ma doświadczenie  budowlane  i  różnica ponad 50%  jeszcze nigdy się nie zdarzyła. 

 

W związku z  brakiem   kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący 

Rady Miasta  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Miasta 

Sandomierza na 2015 rok. 

 

Wynik głosowania: 20  „za”, 0 „przeciw”, 0  „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 

Sandomierza   głosami 20  „za”, przy   0  „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się”   

 

Uchwałę Nr XIII/103/2015 

w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2015 rok. 

 

Ad. 8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia  od komendanta wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 

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

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że  komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

Sandomierza  

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia  od komendanta 

wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

  

Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 

- I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XIII/104/2015 

w sprawie zasięgnięcia  od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 

na ławników. 

 

Ad. 9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

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

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że  komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały w sprawieutworzenia 

odrębnych obwodów  głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały.  

(Wynik głosowania: 20  „za”, 0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących się od głosu”) 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XIII/105/2015 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania dla przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego. 

 

Ad. 10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień 

przeciw grypie na lata 2015 – 2018. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Opinie komisji: 

- Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 

Zdrowia powiedział, że komisja zaopiniowała   projekt uchwały pozytywnie. 

 

W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący: 

-  Poddał  go  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki 

zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015 – 2018. 

- I na podstawie wyników głosowania: 20 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

Uchwałę Nr XIII/106/2015 

w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 

2015 – 2018. 

 

Ad. 11  

 

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę  w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia  

z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że: 

- Członkowie Komisji podczas  analizy  projektu uchwały przedstawili  wątpliwości  

dotyczące niektórych stawek. 

- Pomimo  pewnych zastrzeżeń  opinia Komisji  jest pozytywna. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, że  prosi  Państwa radnych o pozostawienie   projektu uchwały bez zmian. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 

 

Przedstawił  swoje wątpliwości dot. stawek. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

 

Powiedziała, między innymi: 
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- Ile za wejście na basen zapłaci  4-osobowa rodzina. 

- Mieszkańcy Sandomierza  nie  zarabiają dużo. 

 

Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Biorąc pod uwagę koszty utrzymania basenu ( koszty obsługi, uzdatniania wody i inne), to  

w Jego przekonaniu  opłaty   przedstawione w projekcie  uchwały nie są wysokie – 

zwłaszcza,że  opłata obejmuje całodniowy pobyt). 

-- Przebywał na  basenach w  wielu miastach,  gdzie  opłaty są 2 lub 3 razy wyższe niż  
w Sandomierzu 

- Zaproponowane  kwoty  są  rozsądne i  prosi o ich pozostawienie. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zwraca uwagę Państwu radnym, że załącznik do  projektu uchwały jest z 2012 roku. 

- Tą uchwałą zmieniamy  cenę biletu ulgowego – 5 zł za cały dzień pobytu na basenie. 

- Łatwo się  rozdaje nie swoje pieniądze (a przed chwilą  radni nie wyrazili zgody na  

sprzedaż działek) 

 

Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Należy się upomnieć o pakiet dużej rodziny. 

- Podobno w ościennych miastach  wejście na basen jest  bezpłatny. 

- Dlaczego Sandomierz zawsze musi mieć górne stawki? 

 

Pan Marceli Czerwiński  zgłosił wniosek formalny, aby w tabeli I zamiast kwoty 24 zł było 

21 zł. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi; 

- Dziękuje  za  uruchomienie tego basenu-  lokalizacja jest świetna, z każdego miejsca 

Sandomierza można dojechać 
- Prosił o obniżenie opłaty o 1 zł i to zostało zrobione. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zmiana  treści uchwały  zgodna z wnioskiem  radnego nie będzie zgodna  

   z prawem. 

- O tę kwotę zostanie uszczuplony budżet, a Rada Miasta nie  podaje źródła finansowania. 

- Nie wyraża zgody  na zmianę zaproponowaną przez radnego – Pana Marcelego 

Czerwińskiego. 

- Wnioskował o zmianę uchwały podjętej dużo wcześniej, zmiana na którą jako burmistrz  

mógł sobie pozwolić. 
 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie wniosek Radnego – Pana Marcelego Czerwińskiego , aby w 

karnecie  w przypadku 8 wejść  zamiast kwoty 24 zł wpisać 21 zł. 
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Wynik głosowania: 12 „za”, 4 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”, 1 radny  nie głosował. 

- Stwierdził, ze poprawka została przyjęta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że w przypadku podjęcia tej uchwały  uwzględniającej  przegłosowana poprawkę, 
prosi o wskazanie źródła finansowania. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającą uchwałę  w sprawie  ustalenia cen i 

zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu wraz z przyjętą poprawką. 
-  Na podstawie wyników głosowania: 13 „za”,  4 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od 

głosu stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

 

Uchwałę Nr XIII/107/2015 

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 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej Placu 

3-go Maja w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że  omawiany projekt uchwały: 

- Został w dniu dzisiejszym wprowadzony do porządku obrad  XIII sesji Rady Miasta. 

- „Wpłynął na ręce Pana Burmistrza oraz do biura Rady Miasta.” 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał  treść projektu uchwały w 

sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej Placu 3-go Maja w 

Sandomierzu. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Pierwszą wersję  omawianego projektu  uchwały (podpisanego przez radnych: Jacka 

Dybusa, Andrzeja Bolewskiego, Wojciecha Czerwca, Piotra Majewskiego oraz Roberta 

Pytkę) otrzymał pod koniec marca br. i podczas rozmowy przedstawił  Państwu Radnym  inny 

pomysł na rozwiązanie problemu Placu 3-go Maja: ”Nie siłowe – jak teraz Państwo 

proponujecie – tylko polubowne. Jestem człowiekiem dialogu i chcę rozmawiać z każdym z 

Państwa w tej sprawie. Przede wszystkim z mieszkańcami.” 

- Jest w trakcie  finalizowania umowy z Politechniką Świętokrzyską  na opracowanie – do 16 

lipca br. - pięciu  projektów-koncepcji  zagospodarowania  tego Placu „pod kątem 

rekreacyjno-handlowym”. 

W związku z tym, że  komisja oceniająca prace  nie   zdążyła  ocenić wszystkich  zgłoszonych 

projektów Rektor Politechniki Świętokrzyskiej poprosił o prolongatę terminu – do 16 

września  br. 

- Założenia były takie: Najlepsze prace  zostaną zaprezentowane  wszystkim 

zainteresowanym stronom – przede wszystkim Radnym i kupcom - „i dyskutujemy”., Bo „i 

tak w tym roku nic  nie zrobimy, bo nie mamy pieniędzy”. 
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- Projekt uchwały przyniesiony na dzisiejszą sesję  nie  wskazuje źródeł finansowania i  jeżeli 

ta uchwała zostanie podjęta, to zostanie zaskarżona. 

- Wieloletni radni: JacekDybus, Andrzej Bolewski, Wojciech Czerwiec, Marceli Czerwiński 

mieli możliwość  złożenia  projektu   uchwały w sprawie  Placu 3-go Maja  przez  ostatnie 12 

lat. 

Kiedy jako Burmistrz  podjął działania  w sprawie tego Placu i do Urzędu Marszałkowskiego   

w złożonej fiszce  to zadanie  zostało ujęte jako wiodące- to Radni teraz, bez szerszych 

konsultacji, bez opinii komisji merytorycznych, w ostatniej chwili przynoszą projekt tej 

uchwały. 

I jako  Burmistrz nie wyraża zgody  na takie postępowanie: „Szanujmy kupców, to są miejsca 

pracy. Co ja tym ludziom powiem 31 grudnia? Rozstrzygnijmy to w sposób cywilizowany”. 

 

Mariola Stępień – Radny Sandomierza 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Należy zaprzestać takich działań i poczekać na  projekty  studentów Politechniki 

Świętokrzyskiej. 

- Jest naturalnie za tym, aby uporządkować Plac, należy jednak pamiętać, że  prowadzący na 

nim działalność   „jakieś pieniądze przynoszą”, a na rekreacje i wypoczynek  też muszą być  
pieniądze. 

- Radni  powinni się wstrzymać z podjęciem decyzji do czasu , kiedy Pan Burmistrz 

zaproponuje  jakieś rozwiązanie. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Radni nie chcą żadnego siłowego rozwiązania: 2 lutego Pan Burmistrz otrzymał  pierwsze 

materiały, a 16 czerwca  projekt uchwały  został  przekazany  „poprzez dziennik” do 

zaopiniowania przez radcę prawnego Urzędu. 

- Pan Burmistrz obiecał wówczas, że do 30 czerwca Politechnika Świętokrzyska  wykona 

projekty, które radni otrzymają i „pójdziemy z tym w teren”. 

- W związku z tym, że Politechnika nie wywiązała się z umowy, data w projekcie uchwały 

została zmieniona na 30 września. 

- Fiszka, o której mówił Pan Burmistrz została zgłoszona przez radnych po to, aby uzyskać 
środki zewnętrzne „Bo inaczej będzie Pan miał problemy.” 

-Ostatnio niektórym Radnym źle współpracuje się  z Panem Burmistrzem dlatego, że „mamy 

swoje pomysły, które chcemy wdrażać”. 

- „Przez 12 lat radni chcieli zmieniać”, „Były projekty itd., itd., ale zawsze ważniejsze były 

wybory. Jak się zaczniemy brać za place, to nam zabraknie głosów na burmistrza.” 

- Teraz  radni nie  patrzą na to  kto będzie wygrywał ”Chcemy  po prostu zrobić porządek. 

Kupcy  też  chcą  raz na zawsze  mieć porządek na Placu 3 Maja. To Hanoi, które tam stoi 

urąga naszemu  Miastu.” 

 

Pan Jerzy  Żyła – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innym: 

- Plac 3 Maja pełni funkcje  handlową  i z tego tytułu wpływają do  budżetu  miasta  

pieniądze. 

- Należy pamiętać, że  dla wielu  ludzi tam prowadzących działalność  jest to jedyne źródło 

utrzymania. 
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- „Zróbmy z placu teren rekreacyjno-wypoczynkowy, a tych ludzi  wygońmy  nie wiadomo 

gdzie. Kto się będzie w tym Sandomierzu bawił ? Czy my - jako Rada Miasta i  Burmistrz -

jako głowa miasta ,będziemy robić rekreację dla turystów i nie myśleć o mieszkańcach ?”, 

„Kogo będzie stać , jeżeli w całym mieście zrobimy  tylko wypoczynek i rekreację.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Pan Jacek Dybus powiedział o wyborach na burmistrza, „ja powiem”  o wyborach  na 

radnych, którzy  deklarowali „Cuda niewidy” i „gruszki na wierzbie”, a teraz kombinują. 
- Wczoraj w Klubie Sportowym „Wisła” Panowie radni wypowiadali się  i „Pana, Panie 

Burmistrzu ubierali ładnie” 

- 12 lat , o których mówił Pan Burmistrz: ”Ma Pan rację, zadaniem Rady jest, aby to wreszcie 

przeciąć. Następnym tematem będzie  Giełda, która funkcjonuje tylko dlatego, że ma plac.” 

„My co roku przegrywamy z grupami producenckimi. Za chwilę tam będzie szczątkowa 

działalność.” 

- Była dzisiaj mowa o tzw. fiszkach. Należy uważać („Zatrudniliśmy  Panią Naczelnik”) na 

tytuły na fiszkach: rewitalizacja tj. odtworzenie, a nie  wprowadzanie nowych koncepcji, bo  

nie będzie szansy  na dotację. 
- Nie będzie  mówił o warunkach pracy na Placu 3. Maja i  w jakich  „kupujący to kupują”. 

- Bierzemy tylko pieniądze, nie dając nic, nie inwestując w te obszary. 

- Jest czas do końca roku, ma być wybrany projekt i  należy przystąpić do działania. 

- Mamy rezerwę w postaci  środków, o które wystąpiliśmy (fiszki). 

- Kolejna kadencja będzie „aut”, a kolejni kandydaci na radnych, na burmistrzów będą 
obiecywać. 
 

Pan Andrzej Lebida – radny Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Niewątpliwie  teren Placu 3. Maja jest zaniedbany, a  handlujący  mają niezwykle  ciężkie 

warunki pracy. 

- Jest to trudna decyzja, ale należy  ją podjąć (patrz przykład Stadionu 10-lecia w Warszawie) 

- Prace   studentów Politechniki Świętokrzyskiej będą jedynie koncepcją – Należy  następnie   

na podstawie wybranej  koncepcji wykonać projekt (a to z kolei wiąże się z konkursem,  z 

zamówieniami  publicznymi) 

Niedługo  nieopodal  zostanie wybudowana  galeria – w związku z tym pewne sprawy same 

się rozwiążą. 
Jak sądzi  wszystkie działania idą we właściwym kierunku - Hasło wyborcze Pana Burmistrza   

brzmiało „Przywróćmy Sandomierz Mieszkańcom” I tego się trzymajmy – zakończył 

wypowiedz Radny. 

 

Pan Andrzej Anwajler – radny Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, że  wnioskuje z dotychczasowej dyskusji, że problem stanowi  funkcja  jaką ma 

pełnić ten plac. 

- Zapytał Pana Burmistrza: Czy projekty  zamówione na  Politechnice Świętokrzyskiej będą 
uwzględniać  funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, czy rekreacyjno – handlową? 

 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 
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- To jest istota rzeczy.”Bo Państwo  wmawiacie mi, że uzgadnialiśmy, spotykaliśmy się – A 

funkcja  była  rekreacyjno – handlowa.” 

- Ta uchwała może być dobra, ale po  dyskusjach, po konsultacjach. Nie dzisiaj. 

- Zapisem w uchwale cyt. „Dotychczasowa działalność  prowadzona na placu  wygasa z 

dniem 31 grudnia 2015 roku”  Państwo Radni przesądzacie o funkcji tego Placu. 

- Pieniądze z tego Placu nie idą do budżetu Miasta, tylko  do Klubu  Sportowego „Wisła”. 

Państwo pozbawicie Klub „Wisła” dochodów.” 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- „35 lat temu kierownikiem budowy tego Placu był mój tato.” 

- W 1989 roku  nastały zmiany polityczne i dano szansę ludziom na prowadzenie działalności 

gospodarczej (Pojawiły się wtedy pierwsze łóżka polowe, na których wykładano towar, potem 

szczęki,  metalowe budki). 

- Przez kilka kolejnych kadencji różni kandydaci  na burmistrza, na radnych  mówili, że 

trzeba coś z tym Placem zrobić. Obiecywano: głosujcie a będziecie mieć  piękne pasaże 

handlowe. 

- Wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza może powiedzieć  najwięcej z Państwa 

radnych  na temat funkcjonowania  tego Placu, bo mieszkają w pobliżu. 

- Odkąd  kosztem placu zabaw zrobiono parking, a plac zabaw  wybudowano na ulicy 

Żółkiewskiego 9 mieszkańcy  pytają: Kiedy Plac  3. Maja  będzie  można wykorzystać do 

rekreacji,  jako plac zabaw dla dzieci ? 

- Jednocześnie nie należy zapominać o  zabezpieczeniu  miejsc pracy ludziom, którzy tam 

pracują „o każdej  porze dnia, pory roku” (Bo w efekcie przybędzie bezrobotnych, Klub 

„Wisła” straci dochody) 

- Widziała  dwa projekty zrobione przez Mieszkanki Sandomierza, są już, można się z nimi 

zapoznać. 
- Należy zastanowić się czy zasadne jest przyjmowanie teraz tej uchwały i czy nie należy 

przemyśleć propozycji, aby wszyscy byli zadowoleni: i mieszkańcy i  pracujący na tym Placu. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział , między innymi: 

- Zabiera głos ponieważ podpisał się pod tym projektem uchwały. 

- Wypowiada się również jako emerytowany policjant przez 15 lat pełniący funkcje 

dzielnicowego. 

- Rozumie kupców pracujących na tym placu, ale również  mieszkańców  pobliskich bloków 

– Należy jednak wspólnie wypracować  najlepszą strategię, aby pogodzić  i mieszkańców i 

kupców. 

- Uważa, że nie do końca Politechnika Świętokrzyska poradziła sobie z tym problemem. 

Należy po otrzymaniu projektów przeprowadzić szerokie konsultacje, żeby nie było 

„niewypału, bo to jest kość niezgody”. 

- Współczuje Mieszkańcom, bo „Doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę co się tam 

odbywa, o tym nie mówimy, co się tam dzieje, jaka jest patologia, co się tam dzieje 

wieczorem.” (patrz: podpalony dach Zielonego Rynku) 

- Należy dbać o wizerunek Miasta. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- We wszystkich zapisach planu zagospodarowania jest to teren rekreacyjno – wypoczynkowy 

i  przystępując do rewitalizacji  musimy to wpisać. 
- Taki musi być zapis i takie musi być nazewnictwo w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Terenu. 

 

Pan Marek Bronkowski  - Burmistrz Sandomierza 

 

„Panie radny nie ma planów  na ten teren. Co Pan opowiada?” 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  

 

Kontynuując 

- „To co było zapisane „jest z łóżek”, my nie wracamy do tego, my chcemy tylko 

ucywilizować to co się tam dzieje.” 

 

Pani  Teresa Prokopowicz  - radca prawny UM 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Projekt uchwały został zgłoszony przez grupę radnych zgodnie ze Statutem Miasta 

Sandomierza, co prawda nie został  rozesłany w terminie, ale  wprowadzony do Porządku 

obrad  większością ustawowego składu Rady. 

- Projekt uchwały powinien mieć opinię  komisji  merytorycznej  Rady Miasta  i wskazywać 
źródło finansowania - „Brakiem formalnym” jest zatem brak  opinii Komisji Budżetu i 

Finansów oraz ew. opinia   skarbnika co do przewidywanych kosztów. 

- To nie jest  uchwała intencyjna – rodzi bowiem poważne  skutki finansowe. – I nie chodzi o 

ew. projekt tylko o  koszty ukryte, bo zaprzestaje się działalności. 

- Z uwagi na rangę sprawy  Przewodniczący Rady  korzystając ze swoich uprawnień  

powinien odesłać ten projekt uchwały do komisji 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Jest członkiem Komisji Praworządności – „i na ten temat rozmawialiśmy”. 

- Projekt uchwały uzyskał  opinię pozytywną Komisji Praworządności. 

- „Jak najbardziej zgadzam się z tą wypowiedzią aczkolwiek 58 art. Statutu mówi „W miarę 

potrzeby wskazać źródła finansowania”. Miara potrzeby wiąże się z tym jaka koncepcja 

zwycięży.”  

-„Jest to pewnego rodzaju uchwała intencyjna.” 

- Nazwa  tego przedsięwzięcia  będzie wypadkową wielu składowych np.: wybranej 

koncepcji, przetargu na projekt, czy otrzymamy   środki zewnętrzne  na realizację projektu.  

My możemy podjąć uchwałę jeżeli będziemy mieli koncepcję, wygra przetarg i ogłoszony 

będzie przetarg na projekt, na przedsięwzięcie które będzie się nazywać zgodnie z tym jak 

zdobędziemy środki w ramach fiszki czy ich nie zdobędziemy to tyle ad vocem. 

 

Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Niepokoją Go kwestie organizacyjne. 

- Radni mają prawo składać  projekty uchwał, ale o opinię prawną prosiliśmy kilkakrotnie, a 

dodatkowo projekt uchwały zaginął w Urzędzie i  szukano go  „po Wydziałach”. 

- Widząc  nieudolne działania poprzedników  w sprawie  „rozstrzygnięcia  tej kwestii” ten 

projekt ma zmobilizować Burmistrza do działania. 

 

Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 

- Politechnika Świętokrzyska ma nam opracować koncepcje - nie projekt - koncepcję 
projektu.  

- Skoro  w projekcie uchwały jest zapis, że do dnia 30 września zostanie opracowany projekt, 

to gdzie jest finasowanie tego projektu? Należy  napisać że  będzie opracowana koncepcja 

przywracająca funkcje rekreacyjno- wypoczynkową tego terenu, to „ może się zgodzę”. 

- Jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, komisja  nawet nie 

została zwołana, nikt na ten temat nie  rozmawiał. Należy  projekt tej uchwały rozpatrzeć na  

komisjach. 

- Uchwałę radni dostali kilka dni temu. 

- Prosi o przesunięcie terminów, bo są nierealne a projekt uchwały „jest do śmieci na dzień 
dzisiejszy”. 

- Co z   ludźmi którzy   prowadzą handel na Placu 3. Maja? 

- Jest przeciw tej uchwale. 

- Przypomina, że  większość  dochodów z tego Placu  przeznaczona jest  na Klub „Wisła” 

 

Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 

Powiedział: 268 tys. zł.  

 

Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi o: 

- „Wariantach na rozwiązanie placu targowego.” 

- Zamierzeniach  byłego Burmistrza  i wybudowania bloku „na wynajem”. 

- Aktach wandalizmu  na  terenie w pobliżu  „Budowlanki”. 

- Potrzebie dyskutowania  dla dobra Mieszkańców i dla dobra Miasta. 

 

Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, miedzy innymi: 

- Musi odnieść się do kilku rzeczy, które zostały tu powiedziane. 

-  Ta uchwała nie jest intencyjna – jest konkretna, wskazuje konkretne działania i konkretne 

terminy. 

- Jest pełen energii, zapału i chęci działania  i nie potrzebuje dodatkowej motywacji 

- Ten teren  nie ma  Planu zagospodarowania (uwaga do Pana Jacka Dybusa)  i nie można 

mówić o rewitalizacji (uwaga do  Pana  Andrzeja Bolewskiego), bo „tam kiedyś były pola,  

a rewitalizacja obejmuje  uzupełnienie  o pewne elementy, które mogą być wprowadzone”. 

- I to  co najistotniejsze. 

Ta uchwała  zobowiązuje Burmistrza  do konkretnych wydatków: wykonanie projektu do  

30 września br. (zamówione 5 koncepcji to dopiero przedsionek projektu) 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

„Projekt koncepcji.” 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Kontynuując: 

- Panie Jacku, jest Pan budowlańcem, o czym Pan mówi? „Projekt koncepcji” – czegoś 
takiego nie ma. 
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- Zobowiązujecie mnie również do  wykonania  tego projektu  pod kątem rekreacyjnym nie 

dopuszczając do  ewentualnego rozszerzenia o handel i  uporządkowania  do końca bieżącego 

roku  terenu Placu („usunięcie tego  wszystkiego  co tam jest”) 

„Skąd ja mam wziąć źródło finansowania na jedno i na drugie?” 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza poprosił o zabranie głosu zainteresowanych 

Mieszkańców. 

 

Pan J. O.*)  - Mieszkaniec Miasta prowadzący działalność gospodarcza na Placu 3. Maja 

w Sandomierzu  

 

Powiedział, między innymi: 

- Zgadza się z opinią, że na Placu jest nieporządek – ale jest to  zadanie dla Policji 

- Na Placu  prowadzi działalność 30 podmiotów co  miesiąc płacących podatki od 25 lat. 

- Ludzie zagrożeni brakiem możliwości zarobkowania maja rodziny, często jest to ich jedyne 

źródło utrzymania. 

- Wielokrotnie  podczas poprzednich kadencji  rozmawiano nad  wspólnym dopracowaniem  

koncepcji zagospodarowania placu z troska o ład i porządek, również o dobro  sąsiedztwa. 

 

Pan A. P.*) – Mieszkaniec Miasta prowadzący działalność gospodarcza na Placu 3. Maja 

w Sandomierzu  

 

Powiedział, między innymi: 

- Zgadza się w pełni z wypowiedzią  Przedmówcy. 

- „Te 30 podmiotów gospodarczych przekłada się na rodziny, są 5-cio osobowe rodziny, 6-cio 

osobowe rodziny, które się utrzymują właśnie z pracy rąk swoich. I ciężkiej pracy, bo tam 

nam się ciężko pracuje. To nie jest łatwa praca.” 

 - Należy  wspólnie dojść do jakiegoś konsensusu,  wybudować tam jakieś pawilony i 

zapewnić sobie godziwe miejsca pracy”.  

 

Piotr Majewski – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: Ile tam obecnie znajduje się „szczęk” i  dlaczego te „szczęki” stoją skoro są 
nieużywane ? Jeżeli nie jest  prowadzona  tam działalność gospodarcza, to dlaczego te budy 

straszą ? To psuje nasz wizerunek miasta. 

Powiedział: Należy zrobić inwentaryzację,  
 

Głos z sali :”Przed wyborami Pan Dybus osobiście przychodził na rynek i mówił (…).” 

 

Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

„Ja? Nie interesował mnie Pan (…)” 

 

Głos z sali : „Był Panu u Pani Małgosi Danielskiej i powiedział Pan, że startuje na radnego   i 

prosi  o poparcie „Jestem za wami i w każdej chwili wam pomogę. Tak było?” 

 

Głos z sali – „Było.” 

 

Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- Odniesie się do działań niektórych radnych, którzy cyt. ”mają coś w głowach chyba jeszcze 

sprzed lat 30-tu. Sami nie zjedzą i innym nie dadzą. Co ktokolwiek tylko pokaże, jakiś 
projekt, jakieś nowe działanie”, jak w tym przypadku Burmistrz ma  fajne pomysły - to już się 
robi – „aut”’ 

- Był wczoraj  w klubie sportowym i Radni Pan Jacek Dybus i Pan Robert Pytka i, oględnie 

mówiąc „od góry do dołu” nie zostawili na Panu Burmistrzu  przysłowiowej suchej nitki,  

cyt. ”Wszystko zgonili na Pana” (Burmistrza) 

 

Ktoś z sali–„W klubie sportowym to samo było.” 

 

Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Kontynuując: 

-„Niektórzy Radni  z Rady Miasta zrobili sobie prywatny folwark i tylko dlatego wszystko 

będą kwestionować , bo to nie ich dotyczy, bo to nie ich pomysł i wszystko będą robili 

przeciwko Panu (burmistrzowi), mojemu pomysłowi, bo to nie ich pomysł. To są ludzie 

którzy nie potrafią współpracować i żyć z innymi.” 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że odnosi  wrażenie ,iż 
„wczoraj byliśmy na zupełnie innych walnych zgromadzeniach” 

 

Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  

 

Powiedział, że: 

- Zgodnie z sugestią radnego - Pana Roberta Kurosza proponuję w § 2 projektu uchwały 

wykreślić wyraz  „projekt , a w to miejsce  wpisać  wyraz „koncepcja” 

-  Zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Ta koncepcja będzie jednak nadal  dotyczyła   funkcji rekreacyjno-handlowej Placu. 

-Koalicja, Radni na czele z Panem Jackiem Dybusem  już dzisiaj przesadza, że  1 stycznia 

tam nie ma być nic (likwidacja handlu). 

Skąd ja mam wziąć na to  pieniądze? 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Przypomniał, że  został zgłoszony wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. (W związku z 

tym, że radny Pan Jerzy Żyła  prosił o udzielenie głosu) 

- W/w wniosek poddał pod głosowanie 

(Wynik głosowania: 13„za”, 5 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”, 1 osoba nie głosowała. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie:   

- Wniosek Radnego – Pana Wojciecha Czerwca, aby w § 2 projektu uchwały wykreślić wyraz  

„projekt” , a w to miejsce  wpisać  wyraz „koncepcja” 

(Wynik głosowania: 11 „za”, 5 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu , 1 osoba nie 

głosowała. 

Wniosek uzyskał aprobatę Rady Miasta Sandomierza. 

-  Projekt uchwały w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej Placu 3-go 

Maja w Sandomierzu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w wyniku głosowania  

(Wynik głosowania: 12 „za”, 7 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”, 1 osoba nie głosowała., 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                              Uchwały Nr XIII/108/2015 

w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej Placu 3-go Maja w 

Sandomierzu.  

 

Ad. 13.   

 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o zabranie głosu 

przedstawiciela Honorowych Dawców Krwi 

 

Pan K.  N.*) - Przedstawiciel Honorowych Dawców Krwi 

 

Powiedział,między innymi: 

- Jego obecność- na wniosek  krwiodawców -  związana jest z uchwałą  podjętą w dniu  

25 marca br.  uchylającą zasłużonym  krwiodawcom  przywilej bezpłatnego parkowania. 

- Czy uchylając ten przepis zadano sobie trud i ustalono:ilu  krwiodawców  może dotyczyć ? 

- W  Sandomierzu może  z tego przywileju  skorzystać   60-70 osób. 

-  Nie chodzi w tym przypadku o pieniądze (jak sądzi każdego stać na 24 zł). 

   Zdecydowanie chodzi o zasadę  -  bowiem Honorowy krwiodawca czuje się w ten sposób   

   wyróżniony. 

-Województwo Świętokrzyskie jest to jeden z niewielu regionów gdzie – może nie  

dramatycznie- ale brakuje krwi. 

- Klub Krwiodawców, który reprezentuje liczy  150 członków ,  którzy rocznie oddają  250-

300 litrów krwi. 

- O zasługach Krwiodawców. 

-  W imieniu Honorowych Krwiodawców prosi o anulowanie uchwały  uchylającej  przywilej 

bezpłatnego parkowani . 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział: 

- W poruszonej przez  Przedmówce  sprawie  do  Przewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza wpłynęło pismo z Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Ziołolecznictwa 

wnioskujące o  przywilej bezpłatnego parkowania dla zasłużonych Honorowych Dawców 

Krwi. 

- O tej sprawie również  dyskutowano na posiedzeniu  Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług, na którym Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego NK  powiedział, że 

byłby to precedens i  inne grupy mieszkańców  starały by się również o taki przywilej. 

 

Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przedstawił: 

• Interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym  i odpowiedzi  na te interpelacje. 

• Komunikaty: 

 

-Mieszkańcy Sandomierza  złożyli pisma dot.różnych spraw, które  zostały 

skierowane  do właściwych komisji, w tym między innymi pismo: 

- Sandomierskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej   informujące  o  uchwałach podjętych 

na walnym zgromadzeniu. 

- Pana Z. P.*) w sprawie budowy  odcinka ulicy Krętej. 

- W sprawie  statku „Albatros” dot. korzystania z pachołków cumowniczych na 

przystani wodnej MOSIR w Sandomierzu. 
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-Informacja o przyznaniu dotacji  celowej w wysokości ponad 11 tys. zł na wykonanie 

prac  konserwatorskich, które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przekazało  Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła. 

- SKS „Wisła” Sandomierz o rezygnacji z oficjalnych  obchodów  90. lecia Klubu, w 

sprawie finansowania Klubu  oraz   cyt.”w sprawie określenia się co do  deklaracji  

finansowania lub braku finansowania  tego Stowarzyszenia przez władze 

samorządowe  Miasta Sandomierza”. 

-Pani J. N.*)  dot.  placu zabaw  na Osiedlu „Szpital” i zmian w warunkach zabudowy 

tego terenu. 

- W sprawie  MPZP „Salve Regina”. 

- W sprawie  budowy   budynków mieszkalnych przy ulicy Kruczej. 

- Pani R. K.*)  w/s budynku przy ulicy Opatowskiej 3. 

  oraz  

- Zaproszenie  do udziału w XIII Kongresie Miasta Polskich w dniach 9-11 września  

 br. w Łodzi. 

- Zaproszenie  do Muzeum Okręgowegow Sandomierzu  na wystawę „Mistrzowie  

wczoraj i dziś”. 

 

Ad. 14 

 

Interpelacje i zapytania Radnych,wolne wnioski,  sprawy różne. 

 

Pan Marceli Czerwiński  - radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

-  O paniach promujących Sandomierz: Pani Karolinie Kołeczek -  oraz Pani Oldze  Siekiera  

– Wicemistrzyni Polski  w wędkarstwie. 

- Czy zainteresowani  mieszkańcy  wiedzą, że  mogą kupić tę ziemię od Miasta ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  powiedział, że mieszkańcy wiedzą  
o możliwości zakupu  oraz o możliwości wystąpienia na drogę sądową  (koszty sądowe są 
wysokie). 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Kiedy  odbędzie się ostateczny odbiór dróg ? 

- Pół roku mija, a Miasto nadal nie ma  kompletnego oznakowania drogowego , a w 

szczególności  cyt. „za Wisłą”- Podobno został opracowany  Program Organizacji Ruchu ? 

 

Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Bardzo poważną  sprawą jest  rozmiar zadłużenia w opłatach czynszowych   mieszkań 
komunalnych. 

- Należy  podjąć poważne próby  rozwiązania  tego problemu podejmując  działanie 

dwutorowo: po pierwsze eksmisja do zaadaptowanych lokali socjalnych oraz pomyśleć o 

budowie takich lokali. 

- Przypomina, że ponad 80 tys. zł  Miasto płaci Spółdzielniom Mieszkaniowym  jako 

ekwiwalent za brak opłat czynszowych. 

- Liczy na  dynamiczne działanie w rozwiązaniu tego problemu. 
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Pan Tomasz Frańczak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że  jeżeli remont ulicy Lubelskiej nie został jeszcze zakończony , 

to Jego zdaniem należy  poprawić pobocza („pokruszone”) oraz asfaltowy dywanik , żeby 

Miasto nie musiało tego robić na własny koszt. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, że w przyszły wtorek  o godzinie 11. będzie odbiór końcowy wykonanych prac. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- O projektach Burmistrza Sandomierza, które pozwolą na   realizację zadań np.  

zagospodarowanie Placu 3. Maja, czy też finansowanie KS „Wisła”. 

-Jest  zaniepokojony  sytuacją w Spółce SORH: 

- Czy jako Miasto  jesteśmy w stanie  przerwać ten impas?, Czy wynagrodzenie za  

pracę – w tym szefa Spółki -   nie powinny być uzależnione od efektów  pracy  

w Spółce ? 

- Spółka SORH  odeszła całkowicie od swojej  zasadniczej działalności  i przez 7 lat   

tylko cyt. „wyprodukowali dług” ( i nie należy zapominać o  podatku V AT 

w wysokości 700 tys. zł odsetki , bo Urząd Skarbowy „nie odpuści”). 

 

Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W imieniu mieszkańców prosi  o naprawę nawierzchni przy Domu Opieki Społecznej przy   

ulicy Czyżewskiego. 

- O potrzebie wykonania zjazdów z krawężników w Parku Piszczele, aby osoby na wózkach 

 inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi mogły swobodnie się poruszać. 
- Mieszkańcy ulic: Modrzewskiego i Orzeszkowej proszą o usunięcie krzewów, które  

zasłaniają widoczność kierowcom. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Wnioskuje o uzupełnienie danych dotyczących Spółki SORH oraz  informacji o wysokości 

wynagrodzeń członków rad nadzorczych. 

- Młodzi mieszkańcy Sandomierza dopytują się o  dostępność aquaparku  na Hucie. 

- Chętnie przeczyta  interpelacje złożone przez innych radnych (+ odpowiedzi). 

 

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

- O procedurze  przekazywania  interpelacji. 

- Każdy dokument wpływający do biura Rady Miasta (w tym segregator zawierający  

interpelacje) jest do wglądu  w godzinach pracy Urzędu Miasta Sandomierza. 

- Pan Andrzej Bolewski pytał o odbiór dróg w prawobrzeżnej części  Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Do odbioru dróg powołał  liczną komisję, w jej skład wchodzą również  radni Sandomierza. 
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- Protokół pokontrolny zawiera 3 strony uwag (jest wszystko wypunktowane), część usterek  

już została usunięta. 

- Miasto zakwestionowało  wykonanie powierzchni w warstwie asfaltowej i pomimo 

wyraźnego sprzeciwu dywanik asfaltowy został położony (Wykonawca zastosował kruszywo  

inne niż wskazuje dokumentacja). 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Po deszczach na ulicy Baczyńskiego występują zastoiny. 

- „Dodatkowo kosztowała nas przepompownia.” 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Przeprowadzono przegląd ulic w Sandomierzu i stwierdzono, że „w lewej części miasta”  

znaki drogowe nie są widoczne  np. przy ulicy Cieśli. 
- Jego zdaniem  należy  wyciąć część gałęzi, a niektóre drzewa usunąć 
 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że jest remontowana ulica Zamkowa  w kierunku Katedry i zadał pytanie cyt. „ 

techniczne”:czy w przypadku prac prowadzonych „na wzniesieniu”  nie powinny być one 

prowadzone od dołu ku górze? 

 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zaprasza radnego do Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, którym kieruje, gdyż jest to 

właściwe miejsce na dyskusję na ten temat. 

- Została przyjęta taka technologia. 

 

Pan Tomasz Frańczak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, w imieniu jednego z kupców handlujących na ulicy Przemysłowej  o potrzebie 

uregulowania  kwestii wjazdu i wyjazdu na plac targowy (cyt. „wpłaca 20 zł i stoi 2-3 dni”), 

bo cyt.”tam uciekają setki tysięcy zł”. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Sprawy zgłaszane przez radnych traktuje bardzo poważnie. 

- Konsekwencją  braku pomysłu na dalsze funkcjonowanie  tzw. giełdy było  nieudzielenie 

absolutorium zarządowi  i radzie  nadzorczej Spółki SORH.. 

- Ma nadzieję, że wiele się zmieni – „Musimy zacząć od zmiany Zarządu” Spółki. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Wielokrotnie zwracała się  z „interpelacją  o zrobienie porządku  na terenie kotłowni 

Lamonta” 
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- Prosi o pomalowanie  pasów na jezdni  przy ulicy Króla 1 i Króla 4 oraz wjazdu od ulicy 

Słowackiego i od  ulicy Koseły (3 miesiące temu zapewniano w piśmie, że  zostanie 

wykonane w najbliższym czasie) 

- Mieszkańcy ulicy Króla 6 i 8 pytają o możliwość korzystania z terenów zielonych 

należących do Starostwa na terenie Technikum Budowlanego (bo dzieci bawią się między  

samochodami). 

- Nikt nie wspomniał w dniu dzisiejszym o sukcesie  KS „Wisła”, który jest mistrzem III ligi, 

otrzymał dwa puchary. 

- Za sukcesy Klub „Wisła” cyt.” „spuszczamy go z wodą”. 

- Działacze Klubu pytają:jak można  w ten sposób postąpić z Klubem, który tak wiele osiągną 
dzięki pracy zawodników, trenera, zarządu ? 

- Klub Sportowy „Wisła” nie ma pieniędzy - te  , które uzyskują   z prowadzenia  działalności 

gospodarczej są niewystarczające. 

- Na walnym zebraniu przedstawiła  propozycję poszukania sponsora strategicznego przy 

współudziale Miasta.  

Rozmawiała cyt. „z panami”, którzy  bardzo chętnie mogliby pomyśleć o tym , żeby przy 

dobrych rozmowach podjąć jakąś decyzję i wesprzeć finansowo działalność Klubu” wiedząc, 

że Miasto również pomaga. 

-„Nie można przejść obojętnie nad tym tematem”, „pokażmy, że kochamy piłkę nożną”. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- O trudnościach przemieszczania się samochodem na: 

• ulicy 15 sierpnia -  należy przyciąć  rosnące kasztany oraz  kosodrzewinę, która 

utrudnia widoczność. 
• na skrzyżowaniu  ulicy Sucharzowskiej z Gołębicką – również krzewy zasłaniają 

widoczność. 
• na skrzyżowaniu  ulic: Zamkowej, Podwale i Mariackiej, zwłaszcza w sezonie letnim 

cyt. „każdy chodzi jak chce” – Czy istnieje możliwość oznakowania przejść dla 

pieszych na tym skrzyżowaniu? 

- O „oblepieniu  progu zwalniającego z kostki asfaltem na ulicy Kochanowskiego. 

- O bardzo wolnym tempie robót  na ulicy Asnyka, Frankowskiego. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Odpowiadając radnym powiedział, między innymi: 

- Przy wjeździe na ulicę Podwale jest  znak: strefa zamieszkania, w której pieszy ma 

pierwszeństwo. 

- Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z terminu, umowa  przewiduje kary. 

 

Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza  

 

Powiedziała, między innymi: 

- O tabliczkach na  wszystkich budynkach Starego Miasta, co ułatwi  np. karetce pogotowia 

odszukanie właściwego adresu. 

- O uzupełnienie  tabliczek pod znakami „Nie dotyczy mieszkańców” o adresy np. „Rynek 28 

– 31” 

- Mieszkańcy ulicy Żydowskiej 2-10 proszą o zainstalowanie ławek. 

 

Pani Z. W.) – Mieszkanka Sandomierza 
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Powiedziała, między innymi: 

- O tych, którzy nie płaca czynszu. 

- O nieprawidłowościach w  Spółkach miejskich i  braku reakcji przez radnych, który  „przez 

lata” pełnią tę funkcję. 
Cyt.”Czego się nie dotkniemy, to albo NIK, albo audyt”. 

- O przekazaniu zaoszczędzonych pieniędzy  z remontu ulicy  11 Listopada na Stare Miasto,  

cyt. ”bo wiele spraw jest zaniedbanych”. 

 

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Budżet jest zadłużony  (ok. 40 mln  zł). 

- Jeżeli chcemy prowadzić inwestycje (np. remont Placu 3 Maja), to  należy  zadbać o  środki 

z zewnątrz 

- Prosi o współpracę przy projektowaniu budżetu na następne lata, ustaleniu inwestycji 

priorytetowych oraz znalezieniu źródeł finansowania. 

 

Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza 

 

Powiedziała, że jest oburzona  wysokością zadłużenia Miasta. 

 

Pan  Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że budżet Miasta 

jest jawny  a Burmistrz Sandomierza i Skarbnik Miasta  wiedzą  jakiej wysokości – zgodnie  

z prawem – mogą zaciągnąć zobowiązania.  

 

Ad. 15 

 

Zamknięcie obrad. 

 

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

podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 
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