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Protokół nr 21 

z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 3 lutego 2016 roku – Ratusz 

 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 11.24 
 

Sesji przewodniczył pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXI sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu, szefów jednostek podległych Burmistrzowi, wszystkich gości 
oraz przedstawicieli lokalnych mediów. 

W XXI sesji wzięło udział 20 Radnych – jak w załączonej Liście obecności. 
Radny: Pan Janusz Czajka  usprawiedliwił swoją nieobecność. 
 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  
     
Ad. 2  
Powołanie sekretarza obrad 

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka: 

- Poprosił o wybór sekretarza XXI sesji Rady Miasta Sandomierza i zaproponował 
kandydaturę radnego – Pana Piotra Majewskiego, który zgodził się na pełnienie obowiązków 
sekretarza na dzisiejszej sesji. 

- Poddał  pod głosowanie w/w kandydaturę. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Radny – Pan Piotr Majewski – został sekretarzem 
dzisiejszych obrad. 

Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 

 Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji punktu 
3. porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XXI sesji 
Rady Miasta. 

     Wobec braku wniosków o zmianę w porządku obrad, Pan Robert Pytka – Przewodniczący 
Rady Miasta – poddał pod głosowanie  porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XXI 
sesji Rady Miasta Sandomierza – jak niżej: 
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  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołów z XII - XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na terenie miasta Sandomierza projektu  
      Akademii Młodych Orłów. (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2016-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia środków finansowych  
      w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału  
      Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
       w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  
      2016-2018 w Gminie Sandomierz.(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  
       podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz   
       trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza 
17. Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2015 rok. 
18. Przyjęcie Planów pracy na 2016  rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza  
         3) Komisji stałych Rady Miasta    
19. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
      (w tym o złożonych Oświadczeniach majątkowych radnych).  
20. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad. 
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Ad.  4 
Przyjęcie protokołów z XII - XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: 
- Protokoły z XII, XIII i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza były wyłożone do wglądu  
w Biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń oraz w związku z opinią prawną dopuszczającą głosowanie  
en bloc, poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołów z w/w sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołów z XII, 
XIII, i XIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad.5  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 31.12.2015 roku do 02.02.2016 przedstawione 
na sesji Rady Miasta Sandomierza 3 lutego 2016 r. 

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. 

1.  Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont i przebudowa 
ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu”. (Zadanie obejmuje remont jezdni, parkingów, 
chodników i oświetlenia). 

2.  Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont i przebudowa ulicy 
Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu”. (Zadanie obejmuje remont jezdni, parkingów, 
chodników i oświetlenia). 

3.  Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę ulicy Zarzekowice. 

4.  Uzgadniano materiały wyjściowe do wykonania studium wykonalności dla inwestycji: 

- „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu przy ul.     
Parkowej 1”, 

- „Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miejskiego Plac Poniatowskiego 3”, 

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sandomierzu”, 

- „Zwi ększenie atrakcyjności inwestycji Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych”. 

5. Wykonano drobne prace naprawcze w budynku Dworca przy ul. 11 Listopada. 
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6. Zakupiono 2 szt. wiat przystankowych z przeznaczeniem do zamontowania na  ul. Portowej   
oraz Trześniowskiej. 

7. Zakupiono 15 szt. kojców z przeznaczeniem dla bezdomnych zwierząt. 

8. Prowadzona jest „akcja zima”.   

31.12.2015-01.01.2016 r. - Powitanie Nowego Roku 2016 - muzyczne potyczki didżejów, 
polonez wokół Ratusza oraz pokaz fajerwerków - to główne atrakcje imprezy plenerowej pod 
hasłem "Powitanie Nowego Roku", która odbyła się 31 grudnia 2015 roku na sandomierskim 
Rynku Starego Miasta. 

6.01.2016 r. - Orszak Trzech Króli w Sandomierzu - Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 
Sandomierza w Święto Objawienia Pańskiego. Trzy barwne korowody z poszczególnymi 
biblijnymi Mędrcami na czele wyruszyły z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Nawrócenia św. Pawła oraz z Matki Bożej Królowej Polski, by następnie spotkać się przed 
Stajenką, usytuowaną na Rynku Starego Miasta. W korowodzie wzięli udział mieszkańcy, 
przedstawiciele sandomierskiego samorządu, duchowieństwa, Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej, a także młodzież z grup duszpasterskich.  

8.01.2016 r. - III Dzieci ęcy Przegląd Kolęd i Pastorałek - po raz trzeci przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół podstawowych z Sandomierza wzięli udział w Dziecięcym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele św. Józefa w Sandomierzu. Na scenie 
zaprezentowały się grupy małych wykonawców prezentując tradycyjne kolędy i pastorałki 
oraz nowoczesne utwory związane z okresem bożonarodzeniowym. 

10.01.2016 r. - 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sandomierzu - w tym 
roku pieniądze zebrane w ramach WOŚP ponownie przeznaczone będą na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorów. W sandomierskim sztabie zebrano 40 597,78 zł 

18.01. - 31.01.2016 r. – Akcja Zima w Mieście - wydarzenie organizowane przez 
sandomierskie instytucje kultury, sportu i rekreacji, w szczególności przez: Sandomierskie 
Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Świetlice Socjoterapeutyczne „Przystań” i „Bajka”, 
mające na celu zapewnienie atrakcji dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych. 

17.01.2016 r. - Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia - 
inspiratorem wydarzenia była Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci 
Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Podczas koncertu zorganizowanego po raz drugi, swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowały dwa chóry. Pierwszy, chór Parafii Prawosławnej pw. 
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim,  drugi chór ANGELOS 
Parafii Prawosławnej pw. Świętego Ducha w Białymstoku. 

20.01.2016 r. – odbyło się spotkanie organizacyjne dot. uroczystości patriotycznych – 
organizacje kombatanckie, służby mundurowe, organizacje społeczno-wychowawcze, 
przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym, na którym zostały podjęte kwestie 
ustanowienia dokładnego harmonogramu uroczystości patriotycznych w ciągu bieżącego roku 
i ich oprawy. 
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24.01.2016 r. – Jasła sandomierskie -  po raz pierwszy w Sandomierzu w okresie 
bożonarodzeniowym odbyły się Jasła sandomierskie. Licznie przybyła widownia ok. pół 
tysiąca osób, zgromadzona w Katolickim Domu Kultury, mogła podziwiać na scenie 
nietypowych aktorów. W rolach głównych wystąpiły osoby dobrze znane mieszkańcom. 

13–14.02.2016 r. – Przygotowywana jest Akcja 100% Sandomierza za 50% czyli 
weekend za pół ceny na Walentynki - wydarzenie jest elementem promującym miasto 
Sandomierz, mającym na celu wydłużenie sezonu turystycznego w mieście, zintegrowanie 
społeczności lokalnej, jak również prezentację towarów i usług znajdujących się w ofercie 
Partnerów, poprzez ich sprzedaż po obniżonej cenie przez czas trwania akcji promocyjnej. 
Promocja wydarzenia obejmie kampanię banerową realizowaną na portalu Wirtualna Polska, 
zapowiedź radiową w Radiu Leliwa, plakaty rozwieszone na słupach miejskich oraz  
w Tarnobrzegu, Gorzycach, Nowej Dębie, billboard zapraszający, umiejscowiony przy 
sandomierskim spichlerzu oraz informacje zawarte na miejskich stronach internetowych oraz 
stronach internetowych naszych Partnerów. 

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały sprzęt sportowy o łącznej wartości 9.600 zł. 
Środki pieniężne na zakup sprzętu zostały przekazane przez Gminę Miejską Sandomierz jako 
nagroda za współzawodnictwo sportowe szkół zrzeszonych w Miejskim Szkolnym Związku 
Sportowym. Zarząd Związku zdecydował o proporcjonalnym podziale środków pomiędzy 
wszystkie szkoły, po 1.600 zł dla każdej placówki. 

Grudzień/styczeń - Sandomierska Akademia Młodych Orłów - Polski Związek Piłki 
Nożnej oraz Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Urzędem Miejskim  
w Sandomierzu realizują projekt wzorcowej akademii piłkarskiej dla dzieci w wieku od 5 do 
10 lat pod nazwą „Akademia Młodych Orłów”. Obecnie AMO Sandomierz szkoli dzieci  
w trzech kategoriach wiekowych: skrzat - rocznik 2009-2010 (liczba dzieci 12), żak - rocznik 
2007-2008 (liczba dzieci 29), orlik - 2005-2006 (liczba dzieci 30). Zajęcia odbywają się 
w  sali  SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu, a także hali MOSiR w Sandomierzu. 

 23.01.2016 r. – I Zimowa Przeprawa Wisły wpław - Na terenie Bulwaru im. Marszałka 
Piłsudskiego w Sandomierzu odbyła się „I Zimowa Przeprawa Wisły Wpław”. Impreza 
dedykowana była dla morsów, czyli sympatyków kąpieli w zimnej wodzie. Celem zawodów 
było przepłynięcie rzeki Wisły wpław. Uczestnicy musieli pokonać dystans ok. 300m  
w wodzie o temperaturze 2 stopnie C. 

7.01.2016 r.  – w Ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami 
sandomierskiej branży turystycznej, które dotyczyło nowego sezonu turystycznego  
w Sandomierzu.     

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował  Panu Burmistrzowi za 
wypowiedź i zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- W przedstawionej informacji Pan Burmistrz nie wspomniał o bezumownym korzystaniu 
przez PTTK z Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej. 
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- Zbliża się sezon turystyczny, w grę wchodzą duże kwoty, a cyt.: „my nic w tej sprawie nie 
robimy”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Na bieżąco informuje o stanie prawnym spraw sądowych z PTTK w Sandomierzu. 
- Informował, że Brama Opatowska w II instancji miała być bezzwłocznie przekazania 
Miastu. 
-  PTTK został poinformowany o czasie i miejscu przekazania obiektu – w związku z tym, że  
obiekt nie został przekazany - jako Burmistrz, wszczął działania związane z egzekucją 
komorniczą. 
- Jak sądzi, w ciągu kilku dni obiekt wróci do Miasta i zostanie przekazany do SCK, którego 
Statut przewiduje tego typu działalność.  
- O sprawie sądowej z PTTK o zwrot kosztów za bezumowne korzystanie z w/w obiektów 
  i oczekiwaniach Miasta w tym zakresie. 
- W przypadku Trasy Turystycznej sprawa jest bardziej złożona, bo jeszcze nie zapadł wyrok  
w pierwszej instancji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Zapytał o plany związane z tzw. Gęsią Wólką i stopień zaawansowania działań w sprawie 
zagospodarowania tego  terenu (w tym o ew. zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Pracach porządkowych na tym terenie. 
- Szansach pozyskania środków zewnętrznych na uzbrojenie tego terenu. 
- Możliwości prowadzenia działalności w pobliżu domów mieszkalnych. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między  innymi o: 
- Sprawozdaniu Pana Burmistrza (brak konkretów, ogólniki). 
- Sytuacji w Wydziale Inwestycyjnym (były zastrzeżenia do przygotowania i nadzoru  
inwestycji). 
- Przyjazd do Sandomierza Chóru Prawosławnego (Kto finansował i po co 2 chóry). 
- Właściwym przygotowaniu Sandomierza do sezonu turystycznego. 
- Raport otwarcia (Gdzie jest ?) 
- Wydzierżawieniu lokalu po Panu Targowskim i wykorzystaniu pomieszczeń Ratusza, które 
cyt.: „stoją już kilka lat i nic”. 
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Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 18 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XVI/198/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącą komisji 
merytorycznej Rady Miasta. 
Pani Agnieszka  Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXI/199/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - 
opinia pozytywna. 
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Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXI/200/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 9  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Żyła  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - 
opinia pozytywna.  

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

Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
                                                  Uchwały Nr XXI/201/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016  rok 

 

Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na terenie miasta Sandomierza projektu  
Akademii Młodych Orłów.  
  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Żyła  – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - 
opinia pozytywna 

Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
  
Zapytał o: 
- Sytuację w Klubie Sportowym „Wisła”. 
-   Cyt.: „tej Akademii”, kiedy ma startować ? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia wszystko, a materiały na sesję są publikowane 
na stronie Miasta. 
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- Jest to inicjatywa niezależna od KS „Wisła” – Samorząd pokrywa jedynie część kosztów  
dotyczących funkcjonowania Akademii. 
 
 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXI/202/2016 
w sprawie przyjęcia na terenie miasta Sandomierza projektu Akademii Młodych Orłów. 
 
 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Jerzy Żyła  – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - 
opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXI/203/2016 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2016-2029. 
 

Ad. 12  
Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia  środków  finansowych  
w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla 
Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, między 
innymi: 
- Z projektu uchwały nie wynika, o jaką kwotę chodzi. 
- W § 2 brak danych: o jaką aparaturę chodzi, na jaką kwotę ? 
- Brak porozumienia ze Starostwem Powiatowym jako właścicielem Szpitala. 
- Z uwagi na powyższe Komisja  zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 
- Członkowie Komisji widzą potrzebę wspierania cyt.: „Szpitala w tym zakresie”, cyt.: „tylko 
w odpowiedniej, udokumentowanej formie”. 
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Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  

Powiedział, między innymi: 

- Jest to uchwała intencyjna – Jak będzie potrzeba podpisania cyt.: „jakichś porozumień”, to  
cyt.: „ Rada się nad tym pochyli”. 
- Szpital jest w Sandomierzu i zatrudnia 800 osób. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Był inicjatorem utworzenia w kwietniu roku ubiegłego Grupy zakupowej  gazu i  energii, 
której utworzenie pozwoli na znaczne oszczędności. 
- W skład tej Grupy wchodzi 9 samorządów z powiatu sandomierskiego, Szpital 
sandomierski, Starostwo Powiatowe, Spółki Miejskie: PGKiM, PEC, Biblioteka Miejska  
w Sandomierzu, MOSiR, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 
-  W oparciu o  przedstawione faktury, Grupie zakupowej udało się zaoszczędzić 1 mln zł,  
w tym  Urzędowi Miejskiemu 25 000 zł, PGKiM – 23 000 zł, a PEC Sandomierz aż 270 000 
zł. 
- Aprobatę wchodzących w skład Grupy zakupowej zyskała inicjatywa przekazania 50 %  
zaoszczędzonych pieniędzy (dot. gazu) na zakup konkretnego sprzętu dla Oddziału 
Paliatywnego Sandomierskiego Szpitala. Na tę okoliczność zawarto stosowne Porozumienie. 
- Jest to uchwała intencyjna. Kolejna uchwała (po dokładnym wyliczeniu kwoty - w połowie 
roku) zostanie Radzie Miasta przedłożona, ze wskazaniem przeznaczenia tej kwoty. 
- W najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie w sprawie zakupu energii elektrycznej – 
Nie mając tej uchwały, trudno będzie przekonać samorządy do podjęcia podobnej inicjatywy 
w swoich gminach. 
 
- Prosi Panią Asystent o zabranie głosu. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Odczytała list napisany przez Panią Agnieszke Sojdę - Siostrę  Oddziałową Oddziału 
Paliatywnego Szpitala Świętego Ducha w Sandomierzu, mówiący, między innymi, o: 
- Powstaniu Oddziału Paliatywnego. 
- Ilości łóżek, składzie osobowym personelu i warunkach, w jakich przebywają pacjenci. 
- O celach i potrzebie funkcjonowania Oddziału Medycyny Paliatywnej.  
- Godności człowieka. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 
Prosi, aby w dniu dzisiejszym Państwo Radni nie rozliczali Dyrektora Szpitala i Starosty 
Sandomierskiego z obowiązków, bo cyt.: „Cel jest inny”. 
 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Dyskusja na temat sandomierskiego szpitala powinna się odbyć cyt.: „w kontekście zdrowia  
mieszkańców Sandomierza”, „A sytuacja jest nieciekawa”. 
- O idei powstania hospicjum, która została zaprzepaszczona. 
- O dotychczasowej pomocy udzielonej przez samorządy i o fundacjach przyszpitalnych. 
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- Nie kwestionuje potrzeby pomocy i nie chce, aby media uznały, że cyt.: „ci radni są 
przeciwni pomocy i wsparciu”. 
 
Pan Marcin Marzec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Sądzi, że po wysłuchaniu listu odczytanego przez Panią Asystent nie ma na tej Sali osoby, 
która była by przeciwna wsparciu tego Oddziału szpitalnego, aby pacjenci tego Oddziału 
mogli odchodzić z godnością. 
- Radni stanowią prawo i przy jego uchwalaniu nie powinni ulegać emocjom.   
- Uczestnicząc w pracach Rady nad tym projektem uchwały wiedza mówiącego te słowa jest 
coraz większa. 
- O wątpliwościach dotyczących § 1 i 3: czy można udzielić dotacji bez konkursu ? 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O historii sandomierskiego szpitala. 
- O pomocy finansowej dla Szpitala na przestrzeni ostatnich lat (akcentując, że inne 
samorządy nie wspomagają tej jednostki). 
- Uważa, że Oddziały Paliatywne nie powinny być łączone z innymi oddziałami szpitalnymi. 
- Oczekuje deklaracji finansowych na rzecz szpitala ze strony innych gmin. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi o: 
- Planach powstania hospicjum. 
- O Oddziale Opieki Paliatywnej (którym nie można się pochwalić, jak innymi oddziałami 
szpitalnymi. 
- Badaniach mammograficznych (bezpłatne już od 40. roku życia) 
- Radni powinni cyt.: „pochylić się nad tą uchwałą”, a nie zastanawiać się, o jaką kwotę 
chodzi. 
 
Pan  Jacek Dybus  - radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O utworzeniu Oddziału Kardiologicznego dzięki lokalnym samorządom. 
- Przy podejmowaniu uchwał intencyjnych cyt.: „trzeba uważać”. 
- należy uspokoić atmosferę i przystąpić cyt.: „do poważnych działań” w innym terminie. 
- „Nasze Miasto Sandomierz” wystąpi z bardzo poważną inicjatywą, która zaskoczy wiele 
osób i ta inicjatywa będzie niebawem”. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Co powiedzą pozostałe gminy, jak nie zostanie podjęta ta uchwała („będzie wielki wstyd”) 
- Radni zastanawiają się nad np. 50 000 zł – a przykładowo: ile wydano na przeniesienie 
basenu z Bulwaru nad Wisłą na Osiedle przy Baczyńskiego ? 
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Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Emocje nie są potrzebne. 
- Jest chęć takiej pomocy i Państwo radni powinni przeczytać starannie ten projekt uchwały. 
- Bardzo prosi o podjęcie tej uchwały. 
 
Pan Andrzej Lebida - radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dyrektor Szpitala jest menadżerem i należy pozwolić Mu działać. 
- Miasto powinno zająć się innymi potrzebami Mieszkańców miasta. 
- Oddział paliatywny jest potrzebny, bo ciężko chorzy muszą godnie odchodzić. 
- Przy niewielkich nakładach można to uporządkować, aby wszyscy byli zadowoleni. 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Przecież te pieniądze są również dla Mieszkańców Sandomierza. 
- Złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że dyskusję należy kontynuować. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Zapytał: kto z Państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie porządku 
obrad (wniosek radnego – Pana Sylwestra Łatki) 
 
Wynik głosowania: 15 „za”, 2 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”. –  
- Zamknął dyskusję. 
- Zapytał o wątpliwości zgłoszone przez Pana Marcina Marca dotyczące treści projektu 
uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to dotacja celowa dla Szpitala, bo umowę Miasto może podpisać tylko ze Szpitalem (ale 
ze wskazaniem  konkretnego celu).  
- Kwota dotyczy tylko pieniędzy zaoszczędzonych przez Miasto (Rada Miasta nie decyduje  
o kwotach zaoszczędzonych przez Spółki). 
 
Pan Piotr Maria Kossak – Radca prawny Urzędu Miejskiego 
 
Powiedział, że sugeruje zmianę w podstawie prawnej na § 220. 
 
Pan Andrzej Bolewski  – radny  Sandomierza  
 
Zapytał: czy w ustawie o samorządzie istnieje pojęcie uchwały intencyjnej ? 
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Pan Piotr Maria Kossak – Radca prawny Urzędu Miejskiego 
 
Powiedział: brak zapisu w ustawie nie oznacza, że ten rodzaj uchwały nie istnieje. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 

Powiedział, że Pan Mecenas opiniował projekt tej uchwały i jeżeli obecnie wnosi o zmianę, to 
jako wnioskodawca wprowadza autopoprawkę do podstawy prawnej projektu uchwały  
i zmianę zapisu na art. 220. 
 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza 
 
Zgłosił  wniosek  o przerwę w obradach. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Każdy z radnych powinien zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. 
- Prosi cyt.: „aby nie robić komedii”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
- poddał pod głosowanie wniosek o przerwę w obradach. 
Wynik głosowania: 11 „za”, 8 „przeciw’, 1 głos „wstrzymujący się” 

- Ogłosił 10-minutową przerwę. 

* * * 

Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  

- Wznowił obrady XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- Przeczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 

- Poddał pod głosowanie w/w uchwałę.  

- Wynik głosowania: 8 „za”, 12 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się. 

- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przeznaczenia środków finansowych w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach 
grupowego zakupu gazu dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha 
Świętego w Sandomierzu. 
 
- Powiedział, że grupa radnych złoży wniosek o przekazanie z rezerwy budżetowej pieniędzy 
na zakup sprzętu wskazanego przez Dyrektora Szpitala. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, aby  Pan Przewodniczący prowadził sesję, a nie robił sobie reklamę. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że rezerwa budżetowa jest do dyspozycji Burmistrza i uprzejmie prosi, aby nią 
nie dysponować. 
 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza  

 
Powiedział, między innymi: 
- Rezerwa budżetowa jest Pana Burmistrza. 
- Na kolejną sesję przygotuje dane: gdzie idą pieniądze, cyt.: „I tu wskażę pana 
Bolewskiego”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- Prosi raz jeszcze, aby prywatne wycieczki, nazwiska konkretnych radnych, wymieniać po 
wyjściu z tej Sali. 
- Prosi również, aby powyższe ująć w protokole z sesji. 
 
Ad. 13  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że z powodu ważnych spraw rodzinnych, salę obrad opuścił radny Pan Robert 
Kurosz – Rada Miasta Sandomierza obraduje w składzie 19-osobowym. 
-  Poprosił o opinię  komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pani Mariola Stępień – Zastępca  Przewodniczącego  Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że podczas prac komisji padły sugestie, aby Program realizowany sumiennie 
przez pracowników rozszerzyć na  świetlice szkolne. 
 
Pani  Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi: 
- W listopadzie ubiegłego roku OPS w Sandomierzu  wystąpił do wszystkich  podmiotów –  
w tym do instytucji oświatowych – w tej sprawie i uzyskano deklaracje ze strony tych 
jednostek – deklaracje udziału i realizacji konkretnych zadań w ramach tego Programu. 
- To wszystko zostało wpisane w ten Program. 
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Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że te świetlice  2-3 dni w tygodniu powinny być czynne również w godzinach 
popołudniowych. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Świetlice są czynne od godziny 07.00 do godziny 17.00. 
- Nie rozumie o jakie „popołudnie” jeszcze chodzi ? 
 
Pani  Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Organizacja pracy świetlic szkolnych jest w gestii dyrektorów szkół. 
- Świetlice terapeutyczne działają od  godziny 12.00 do 18.00. 
 
 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXI/204/2016 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 
 
Ad. 14  ???? czy to ta uchwała?? vide porządek obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz  
trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystywania dotacji.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pani Mariola Stępień – Zastępca  Przewodniczącego  Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – między innymi: 
- Podziękował za dostarczenie danych za 2015 rok. 
- Powiedział o braku spójności w poszczególnych tabelach (np. dot. rodzin objętych opieką). 
- Zapytał, skąd się biorą dysproporcje przy przyznawanych rodzinom kwotach (np. 697,37 zł  
i 7 077,41 zł). 
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Pani  Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Udzielała stosownych wyjaśnień (w tym, że z chwilą opracowywania dokumentu OPS nie 
dysponował jeszcze danymi za 2015 rok). 
- O finansowaniu dzieci będących w pieczy zastępczej (kwoty mogą być zróżnicowane). 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXI//2016 ??? 
w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystywania dotacji. 

 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz  
trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystywania dotacji.  

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - 
opinia pozytywna. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza, powiedział:  
 
- Po przekazaniu Państwu radnym materiałów na sesję okazało się, że projekt uchwały 
zawiera zapisy wymagające pewnych zmian. 
- Prosi o przyjęcie projektu uchwały z wprowadzonymi zmianami. (autopoprawka).  
 
Wobec braku dalszych głosów, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXI//2016 numer! 
w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści pobrania i wykorzystywania dotacji. 
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Ad. 16  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski   – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna.  
  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXI//2016 numer! 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 17  
Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał radcę prawnego: czy przyjęcie Sprawozdań  z prac komisji  można przyjąć en bloc ? 
Pan Piotr Maria Kossak – radca prawny – powiedział: „Tak”. 
- Zapytał: Czy są jakieś wnioski, uwagi do załączonych w materiałach Sprawozdań ? – Brak 
zgłoszeń. 
- Poddał pod glosowanie en bloc przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza za 2015 rok. 
Wynik glosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdania z prac komisji stałych 
Rady Miasta Sandomierza za 2015 rok. 
 
Ad. 18  
Przyjęcie Planów pracy na 2016 rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza, 
         2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza,  
         3) Komisji stałych Rady Miasta.    

 
Ad. 1) 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał: Czy są jakieś wnioski, uwagi do Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2016 
rok ? – Brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2016 rok.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  przyjęła  
Plan Pracy Rady Miasta Sandomierza na 2016 rok. 
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Ad. 2) 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał: Czy są jakieś  wnioski, uwagi do Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza na 2016 rok ? – Brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza  na 2016 rok.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  przyjęła  
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2016 rok. 
 
Ad. 3) 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Zapytał: Czy opracowując plan pracy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, członkowie 
komisji zasięgają opinii osób i podmiotów, które cyt.: „znają się na tym”? (SCK, Biblioteka) 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Jest w stałym kontakcie z tymi osobami i cyt.: „wie co w trawie piszczy”. 
- Pan Z. P.*) uczestniczył w posiedzeniu w/w komisji i nie zadał tego pytania. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał: Czy są jakieś kolejne wnioski, uwagi do Planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza na 2016 rok ? – Brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie en bloc przyjęcie Planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza na 2016 rok.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  
Plany Pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2016 rok. 
 
Ad. 19 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- Jeszcze raz dziękuje za życzenia świąteczne. 
- Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała pozytywną opinię o planowanej kwocie długu. 
- Radny Andrzej Bolewski prosi Burmistrza Sandomierza o zorganizowanie cyklu spotkań  
z władzami administracji samorządowej naszego województwa. 
-  17 stycznia br. odbyło się spotkanie  dot. zagospodarowania Placu 3. Maja w Sandomierzu. 
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- Starosta Sandomierski zwraca się do Burmistrza Sandomierza w/s budynku przy ulicy 
Mariackiej 3. 
Wpłynęły również pisma:  
- dotyczące budowy ronda na ulicy 11 Listopada. 
-  tzw. Atramentówki, 
- Pana P.*) dot. usunięcia zapisu pobierania opłat stałych przez PGKiM w Sandomierzu za 
przyłącza do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
- Państwa M. i M. T.*) o usunięcie naruszenia prawa w uchwale zatwierdzającej taryfę za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 
- Podobny wniosek jak w/w zgłosiła firma Agro-Handel. 
- Wpłynął list otwarty skierowany do Władz Wojewódzkich, posłów, senatorów, w sprawie  
lokalu po zmarłym Panu Kazimierzu Targowskim. 
- Przypomina o konieczności złożenia Oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2016 
roku  (stan na dzień  31.12.2015 rok) 
- 5 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się podsumowanie pracy Policji 
Państwowej w Sandomierzu. 
- Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” zaprasza na zabawę karnawałową. 
 
Ad. 20 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

Pan Grzegorz Socha – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest nowym radnym Województwa Świętokrzyskiego. 
- Deklaruje chęć współpracy  na rzecz Regionu. 
- Na następnej sesji Sejmiku poruszy  sprawę spotkania z Radnymi Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Anwajler - radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że obniżka ceny gazu wprowadzona przez PGNiG oraz w ramach tzw. Grupy 
Zakupowej nie wpłynęła na obniżkę ceny za ciepło dostarczane przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.  
- Zapytał: dlaczego ciepło dostarczone mieszkańcom Starego Miasta jest tańsze, niż to 
dostarczane mieszkańcom  Nowego Osiedla?  
- Wnioskuje, aby Spółka PEC przedstawiała kalkulację – na  posiedzeniu komisji stałej Rady 
Miasta,  każdorazowo przy zmianie stawki za centralne ogrzewanie. 
- Powiedział o zadłużeniu wobec PEC osób prawnych i osób fizycznych (w sumie 1,5 miliona 
zł). 
 
Pani M. R.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
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- Na Cmentarzu Katedralnym jest pochowany Burmistrz Sandomierza pełniący tę funkcję  
w czasie II Rzeczypospolitej. 
Nie można rozpowszechniać plotek, że grób wymienionego wyżej Burmistrza został 
odnowiony przez Pana Pawłowskiego - redaktora Sandomierzanina. 
Grób został odnowiony przez obecnego Burmistrza Sandomierza w czasie, kiedy sprawował 
funkcję Wiceburmistrza Sandomierza. 
- Powiedziała, że przystanek PKS w Sandomierzu jest zlokalizowany przy ulicy 
Zawichojskiej, a nie przy ulicy 11 Listopada i cyt.: „Dlaczego Pan Burmistrz nie lubi ulicy  
11 Listopada ?”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że bardzo lubi ulicę 11 Listopada w Sandomierzu. 
 
Pan Marcin Marzec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Grupa radnych, która była przeciwna przekazaniu pieniędzy na Oddział Paliatywny 
sandomierskiego szpitala, nie jest przeciwna ich przekazaniu w przyszłości. 
- Prosi Przewodniczącego Rady Miasta o negocjacje, mediacje z Panem Burmistrzem (w tym 
przygotowanie stosownego projektu uchwały), a z pewnością cyt.: „znajdą się środki, które  
będziemy mogli przekazać”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi; 
- Nie rozumie, o jakie negocjacje chodzi, bo cyt.: „albo jesteśmy „za”, albo „przeciw”. 
- Jeżeli jest mowa o środkach finansowych - to zostały one już wskazane. 
- Pieniądze się znajdą – niech tylko radni nie przeszkadzają. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Rozumie intencje Pana Burmistrza. 
- Były zastrzeżenia prawne do projektu uchwały i dlatego uchwała nie została podjęta. 
- Jako Radny, w tej konkretnej sprawie musiał rozważyć: czy podjąć decyzję rozumem, czy 
sercem. 
 
Pan  Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że żadne słowa i czyny nie odwrócą tego, co się stało. 
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Pan Piotr Chojnacki - Radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że w mediach ukazała się informacja o chęci przekazania Miastu przez 
Starostwo Powiatowe – Biura Wystaw Artystycznych. 
- Zapytał: czy to prawda i ew. na jakich zasadach ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi; 
- To prawda, że Starosta Powiatowy zwrócił się do Burmistrza Sandomierza o takie przejęcie. 
- Pismem zwrotnym zostało przesłane do Pana Starosty pytanie o koszty utrzymania tej 
instytucji. 
- Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez koalicję radnych. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
- Decyzję w tej sprawie podejmie cała Rada. 
- Prosi Pana Burmistrza, aby na temat ewentualnego przejęcia BWA rozmawiać najpierw  
z radnymi, a dopiero potem z mediami. 
 
Pani Mariola Stępień – radna Sandomierza 
 
Prosi o oczyszczenie poboczy i przycięcie konarów drzew przy ulicy Podmiejskiej. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
- Wnioskuje o wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej potrzebnej do składania 
wniosków unijnych. 
- Dziękuje Panu Burmistrzowi za współpracę z Świętokrzyskim Zarządem Urządzeń 
Wodnych w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sandomierza.  
 
B. Ł.*) - Mieszkanka Gminy Obrazów 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Reprezentuje Sandomierskich Seniorów. 
- Dlaczego – pomimo braku wcześniejszych zastrzeżeń – zostaje zdjęty na kolejnych sesjach 
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów? 
- Dlaczego pomimo deklaracji ze strony Komisji Praworządności, mówiąca te słowa nie jest 
zapraszana na posiedzenia tej komisji (uczestniczyła tylko w dwóch posiedzeniach)?  
 - O powodach, dla których powinna być podjęta w/w uchwała (pomoc seniorom, głos 
doradczy w podejmowaniu decyzji ważnych dla ludzi starszych, współpraca z innymi 
podmiotami i inne) 
- Oczekuje odpowiedzi na w/w pytania. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Dwukrotnie przedkładał Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. 
- Był przekonany, że po wprowadzonych zmianach w projekcie, uchwała zostanie przez Radę 
Miasta przyjęta. 
- Nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. 
- Zapewne raz jeszcze spróbuje skierować projekt uchwały w sprawie powołania 
Sandomierskiej Rady Seniorów do Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Podczas posiedzenia Komisji Praworządności, w posiedzeniu której uczestniczyła Pani  
B. Ł.*), wskazano na wiele wad prawnych w Statucie Rady Seniorów. 
- Komisja Praworządności liczy zaledwie 5 członków i stanowi zdecydowaną mniejszość  
w Radzie Miasta Sandomierza liczącej 21 osób. 
- Powołanie Rady Seniorów nie jest obligatoryjne i w wielu gminach one nie funkcjonują. 
- Z wyników głosowania wynika, że Radni Sandomierza nie widzą potrzeby funkcjonowania 
w Sandomierzu Rady Seniorów. 
 
Pani B. Ł.*)- Mieszkanka Gminy Obrazów 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Nie wymusza decyzji w tej sprawie. 
- Seniorzy, których reprezentuje, będą pytać o plany Rady Miasta w tej sprawie i chce znać 
ew. stanowisko Rady. 
- Nie wie, dlaczego radni nie chcą wypowiedzieć się na ten temat. 
- Seniorzy zwrócą się z pismem o odpowiedź na pytanie: dlaczego stanowisko Radnych  
w sprawie powołania Rady Seniorów jest negatywne ? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi: 
- Każdy ma prawo uczestniczyć w obradach komisji i sesji Rady Miasta, zarówno jako osoba 
prywatna, jak i reprezentująca np. seniorów, stowarzyszenie itd. 
- Rada Miasta podczas sesji decyduje o wielu sprawach i nie jest wymagana obecność osób 
(podmiotu), którego decyzja Rady dotyczy, choć czasami bywa to pomocne, zwłaszcza jeżeli  
decyzja  jest problematyczna. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Zwracając się do Pani B. Ł.*) powiedział, między innymi: 
- Czy jako Mieszkanka Gminy Obrazów zwracała się do Wójta tej gminy o możliwość  
powołania Rady Seniorów? 
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- cyt.: „Skoro Pani oczekiwała prawdy, to to jest prawda.” 
- Przy drugim projekcie uchwały w sprawie Rady Seniorów był załączony wykaz 36 
instytucji, które Miasto wspomaga finansowo i w której każdy może znaleźć dla siebie  
miejsce (np. w Radzie Miasta Sandomierza jest 8 seniorów). 
- Wszystkie drzwi dla Seniorów są otwarte: Są zaproszeni na wszystkie komisje, sesje, 
uroczystości - mają możliwość zabrania głosu w każdej sprawie. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że był i jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów 
(podobnie jak kilku innych radnych). 
 
Pan R. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Dziękuje Radnemu - Panu Andrzejowi Anwajlerowi - za poruszenie sprawy opłat za 
centralne ogrzewanie. 
- Starsi mieszkańcy Starego Miasta – w imieniu których to mówi – często mają dylemat: 
zapłacić czynsz, ogrzewanie, czy wykupić leki. 
- Jak to jest, że gaz jest coraz tańszy, a opłaty za centralne ogrzewanie są coraz wyższe ? 
  (w innych miejscowościach  np. w Warszawie, opłaty są dużo niższe) 
- Rada Miasta powinna zająć się tą sprawą. 
 
Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Napisał list otwarty do mieszkańców i sympatyków Sandomierza w sprawie składu 
aptecznego - lokalu po zmarłym Panu Kazimierzu Targowskim. 
W/w list skierował do Burmistrza Sandomierza oraz do Komisji Oświaty (otrzymał już 
odpowiedź od Burmistrza Sandomierza, z której wynika, że Pan Burmistrz ma inne plany 
dotyczące tego miejsca).  
- Radni Sandomierza nie lubią kultury (przykład: nie ma Wydziału Kultury jest tylko Referat 
Kultury). 
- O zachowaniu na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Agnieszki Frańczak-
Szczepanek – Przewodniczącej tej Komisji: 
Na posiedzeniu komisji obecność mówiącego te słowa nie została zauważona (cyt. 
„ważniejszy był prawnik”), niestosowność zachowania polegająca na prośbie o odczytanie 
listu otwartego:  cyt.: „skoro podjął wysiłek i napisał, to chyba nie powinien go czytać”. 
- Zupełnie inaczej został potraktowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Powinno się postępować tak, jak Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący tej Komisji. 
- Aby Szanowna Rada i Pan Burmistrz  pamiętali o ważnych wydarzeniach w tym Mieście.  
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Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  
 
Powiedział, między innymi: 
- O niestosownym, agresywnym zachowaniu Pana Z.P.*) (oględnie ujmując) i decyzji  
w sprawie odczytania przez autora listu otwartego. 
- Nie wyraża zgody na  tego typu zachowanie. 
- Pan Z.P.*) nie musi Sandomierzan zachęcać do uczestniczenia w uroczystościach 
upamiętniających ważne wydarzenia. 
 
Pan Z. P.*) – mieszkaniec Sandomierza  
 
„Ani razu Pani nie była.” 
 
Pan Jerzy Zarański -  Mieszkaniec Sandomierza, reprezentujący Sandomierski  
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 
Powiedział, między innymi: 
- Do grona instytucji, podmiotów zabiegających o powołanie Sandomierskiej Rady Seniorów  
dołącza Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
- Nie będzie powtarzał argumentów, które już tutaj padły. 
- Powołanie Rady Seniorów przyczyni się do lepszego wykorzystania znacznego potencjału  
seniorów w rozwiazywaniu problemów Sandomierza, a jednocześnie pozwoli w pełniejszym 
stopniu uwzględnić w planach miasta potrzeby osób starszych. 
- Członkowie Rady Seniorów nie generują dodatkowych kosztów pełniąc swe funkcje 
społecznie, natomiast ich działanie może przynieść znaczące efekty, także finansowe. 
  
Następnie Pana Jerzy Zarański na ręce Pana Roberta Pytki – Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza  – złożył pismo – wniosek Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
o powołanie Miejskiej Rady Seniorów. 
 
Pan J. B.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Solidaryzuje się z Przedmówcą. 
- Jego zdaniem Rada Seniorów aktywizuje ludzi starszych do pracy społecznej, wzrasta 
obywatelskość. 
- Zapewnił, że Rada Seniorów nie będzie przysłowiową kulą u nogi Rady Gminy. 
- O zapisach statutowych Rady Seniorów. 
- Wnioskuje o powołanie Sandomierskiej Rady Seniorów. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nic nie jest bezkosztowo: lokal, ogrzewanie, administracja itp. - nic nie jest za darmo. 
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- Należy mówić  również o ludziach młodych – Należy również upomnieć się o Radę 
Młodzieżową. 
 
Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – odnosząc się do 
wypowiedzi Pana Jerzego Zarańskiego powiedział, że w przyjętym przez Radę Miasta 
dokumencie - Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza - jest ogrom zapisów dotyczących    
starszych Mieszkańców naszego grodu.  
 
Ad. 21  
Zamknięcie obrad 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXI sesję Rady Miasta. 
 
           

           Robert Pytka 
                               Przewodniczący                                                                                   

   Rady Miasta Sandomierza  
            

 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym   
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał; Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji 
publicznej.  

  


