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Protokół  Nr 27 
XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 

27 marca 2013 roku - Ratusz 
                                 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.45 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXVII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym , 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Przedstawiciela WyŜszej Uczelni, Dziennikarzy prasy i radia 
oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
 W  posiedzeniu XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 18 Radnych 
Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Andrzej Majewski, Pan Jacek Dybus, Pan Mirosław Czaja usprawiedliwili swoją 
nieobecność. 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego. 
 
Radny – Pan Piotr Majewski – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: jednomyślnie 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” (2 osoby nie 
głosowały) 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Piotr Majewski został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
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Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - przystępując do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad zapytał o ewentualne wnioski dotyczące przedstawionego 
Porządku obrad  XXVII sesji Rady Miasta.  
Czy są uwagi, wnioski dot. Porządku obrad  XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 
- Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały. 
 
Radny, Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Z projektu uchwały wynika, Ŝe przyjmujemy prognozę na 13 lat, a projekt uchwały Radni 
otrzymali przed chwilą  (i większość Radnych zapewne nie zna treści projektu uchwały). 
- Argument jest zawsze ten sam: Ŝe pieniądze przyszły, Ŝe pieniądze przepadną, Ŝe minister 
wyznaczył termin, itp. 
- Ma wątpliwości. Nie jest maszynką do głosowania. Nie będzie głosował. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- W dniu wczorajszym obradowały komisje Rady Miasta i 12 radnych zapoznało się z treścią 
projektu uchwały. 
- Niektórzy Radni byli nieobecni na posiedzeniach komisji i nie mogli zapoznać się  
z  projektem uchwały „i nie jest to wina ani Przewodniczącego, ani Pana Burmistrza”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„Byłem wczoraj na komisji.” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: ”Były dwie komisje,  
a potem jeszcze trzecia.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Zwracając się do Pana Janusza Sochackiego powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Tym pytaniem Pan pokazał, Ŝe w ogóle nie zna budŜetu Miasta Sandomierza.” 
- Wszystko o czym jest mowa w dniu dzisiejszym jest juŜ ujęte w budŜecie przyjętym przez 
Radę Miasta. 
- Radny nie moŜe Ŝyć „bez zaczepki”, ale „w Wielkim Tygodniu ja to Panu wybaczam 
biblijnie: „Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą co czynią”” 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Prosi, aby Pan Burmistrz dał szansę Radnemu przekonać się, Ŝe zmiany w projekcie 
uchwały są  tylko kosmetyczne 
- Była moŜliwość przesłania projektu uchwały  e-mailem. 
- Burmistrz „rzuca” projekt uchwały przed sesją i chce wybaczać. 
-„Ja teŜ Panu wybaczam, to co Pan mówi, bo nie wie Pan, co Pan mówi.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest zdziwiony, Ŝe pyta o to Dyrektor Banku. 
- „Co Pan robi w tym banku?” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń w dyskusji, poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek  
o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”,  1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta o 
punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026” (kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycję 
o numer wyŜszą). 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXVII sesji rozszerzony o w/w projekt uchwały w 
punkcie 21. (pozostałe punkty o pozycję wyŜej)  
  Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta – jak 
niŜej:  
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad.  
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu  z  XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta  
     Sandomierza Panu prof. dr. hab. inŜ. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c.    
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 7. Prezentacja projektu realizowanego przez  Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości 

w Sandomierzu pn. „W kierunku rozwoju spółdzielczości socjalnej”  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku   

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  i ustalenia ich składów 
osobowych.  

      (Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
      terenu osiedla „SALVE  REGINA” wraz z terenami przyległymi na obszarze  miasta  
      Sandomierza.  
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     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum  
      Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”.   
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 

2013 rok  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy  uŜytkowania wieczystego gruntu    
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją  
      transformatorową 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości  
      gruntowej.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaŜy   nieruchomości gruntowych .   
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad umieszczania  reklam na nieruchomościach  
      stanowiących własność Gminy Sandomierz.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Programu usuwania wyrobów  
      zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata  2012 – 2032” 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia opłat oraz określenia  
      zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz  
      pomieszczeń lub ich części w obiektach  sportowo – rekreacyjnych Miejskiego  
      Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.    
      (Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
21. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2013 – 2026. 
22. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sandomierzu 
       za rok 2012. 
23. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/159/2012 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
      Narkomanii w Sandomierzu na 2012 rok". 
24. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
25. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
26. Zamknięcie obrad.  
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Ad. 4     
Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, Ŝe  
- Protokół z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłoŜony do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu XXIV sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu  
z  XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił informację o bieŜących sprawach 
Miasta z realizacji zadań w okresie od 27 lutego 2013 roku do 27 marca 2013 roku.  
                                         
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające  
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym  między  innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                              
2. wydawałem akty normatywne, tj.:  1 zarządzenie organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie  6. 
 
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny        
 
1. Trwają prace projektowe dla dwóch przedsięwzięć pn.: 1. Przebudowa ul. 11 Listopada,  

2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego. 
2. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”.   

3. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i 
terenów przemysłowych”. 

4. Wyłoniony został wykonawca prac dotyczących przebudowy placu targowego przy Placu 
3 Maja w Sandomierzu – Przedsiębiorstwo „GMC” Sp. z o.o. Staszów. 

5. Wyłoniony został wykonawca prac budowlanych polegających na budowie  przedszkola 
nr 5 przy ul. Portowej w Sandomierzu - Etap II - Przedsiębiorstwo „GMC” Sp. z o.o. 
Staszów 
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6. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont osuniętej 
skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawęŜnika w ul. Browarnej w Sandomierzu. 

7. Trwają prace pn.: „Projekt zagospodarowania zielenią skarpy wzdłuŜ ul. Podwale - 
pomiędzy Uchem Igielnym a szaletem miejskim w Sandomierzu dla zadania  
„Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta Sandomierza”. 

8. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji 
w bieŜącym roku.  

 
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 

1. Wykonywano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej po okresie 
zimowym. W ramach tego działania wykonano remonty ulic: Schinzla, Milberta, 
Przemysłowej, 11 Listopada śółkiewskiego, 15 Sierpnia. 

Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
  

Wydział  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
1. w  zakresie dzierŜawy nieruchomości:  

- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 54 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
 

2.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano  4 decyzje podziałowe na wniosek właściciela nieruchomości 
 
3.    w zakresie opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej  
       - wszczęto 44 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu   

wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – ul: Asnyka, Reymonta i 
Frankowskiego  

 
4.    w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
       - wydano 570 zawiadomień o wysokości opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 

wieczystego 
 
5. w zakresie rolnictwa: 

- wydano 14 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
Wydział Finansowy  

1. Wydano 7 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – os. fiz., i 2 os. praw. 
2. Podpisano z 1 zobowiązanym umowę cyw.-pr., 5 dłuŜnikom odmówiono podpisania. 
3. Wystawiono 56 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości. 
4. Wysłano 130 postanowień  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

5. Wystawiono 137 decyzji ustalających - po zmianach. 
6. Wobec 4 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
7. Wysłano 43 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
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8. Wysłano 71 wezwań przesądowych do zapłaty dot. lokali mieszkalnych, uŜytkowych 
 i czynszu dzierŜawnego, 

9. Wydano 74 zaświadczenia o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 

10. Skierowano do zespołu radców prawnych 7 spraw celem skierowania do sądu. 
11. Wystawiono 7 upomnień dot. nieuiszczenia opłaty parkingowej. 

 
Wydział  zamówień publicznych  

 
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: 

1. Remont łazienek chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul.  
      Okrzei 6 

 
Postępowania –przed podpisaniem umowy: 

1. Budowa przedszkola nr 5 przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu – etap II – wybrana 
oferta – GMC Sp. z o. o. Staszów 

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – wybrana oferta –
PRD DROKAM-PIASECZNO  

3. Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawęŜnika w ul. Browarnej  
w Sandomierzu – DROMAR R.L. BoŜek 

 
Zawarte umowy: 

1. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ w dn. 01.03.2013 r. z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym GENERALI 

2. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu w dn. 18.03.2013 r.  
z „GMC” Sp. z o. o. ze Staszowa 

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji  
 
Kultura 
 

1)1)1)1) 3.03.2013 r. – „YAGA w repertuarze Juliette Greco” - koncert piosenki 
francuskiej, największe przeboje artystki Juliette Greco w języku polskim i francuskim 
zaprezentowała krakowska artystka Yaga, miejsce: Zamek sandomierski, 

2)2)2)2) 5.03.2013 r. - „Sandomierzanin Roku 2012”- uroczysta gala w sandomierskim 
Ratuszu, podczas której ogłoszono wyniki XIII edycji plebiscytu; decyzją kapituły 
konkursu, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci plebiscytu oraz członkowie 
Zarządu Klubu Miłośników Sandomierza, tytuł "Sandomierzanina Roku 2012" 
otrzymał Krzysztof Burek, z kolei tytuł „Nadziei Sandomierza”, przyznawany 
najbardziej uzdolnionej młodzieŜy, laureatom konkursów i olimpiad, otrzymał 
Marcin Paszkiewicz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu, w uroczystości wzięli udział: Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza 
wraz z Zastępcami - dr Ewą Kondek oraz Markiem Bronkowskim, Marceli 
Czerwiński Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w asyście radnych, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, duchowieństwa,    
sandomierskich instytucji, tegoroczni nominowani w plebiscycie, zwycięzcy z lat 
ubiegłych oraz zaproszeni goście; dyplomy oraz nagrody zwycięzcom oraz wszystkim 
nominowanym wręczył Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, wyniki ogłoszone 
zostały w asyście kasztelana Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Karola 
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Burego i jego podkomendnych, oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła 
Sandomierska Orkiestra Dęta bod batutą Mieczysława Jakubowskiego, 

3)3)3)3) 9.03.2013 r. – Koncert muzyki rockowej – występ znanego sandomierskiego zespołu 
„Corruption” , grupa znana z ostrego brzmienia zaprezentowała utwory ze swojej 
ostatniej płyty „Highway Ride”, jako suport wystąpił zespół „Octagony”, miejsce: 
klub „Lapidarium”, 

4)4)4)4) 10.03.2013 r. – „Scenariusz dla trzech aktorów” – spektakl teatralny w reŜ. Pawła 
Paszta, sztuka opowiada o powstawaniu przedstawienia, na teatralnej scenie, na której 
odbywają się niekończące się próby, spotykają się owładnięty pragnieniem stworzenia 
idealnego widowiska reŜyser (Pie), kompozytor (Dru) i performer (Cze), kaŜdy z 
bohaterów jest inny i kaŜdy jest przekonany o słuszności jego ideałów, pasja i 
temperament z jakim kaŜdy z nich podchodzi do prób powoduje wiele komicznych 
sytuacji, miejsce: klub „Lapidarium”, 

5)5)5)5) 14.03.2013 r. – IX Warsztaty Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej – zajęcia dla 
młodzieŜy szkolnej, zaprzyjaźnieni z Muzeum Okręgowym rękodzielnicy 
zaprezentowali róŜnorodne wątki tematyczne, motywy dekoracyjne, techniki 
stylistyczne występujące w wielkanocnej plastyce obrzędowej, uczestnicy warsztatów 
mieli okazję nauczyć się jak wykonać tradycyjną palmę wielkanocną, pisanki, kwiaty 
z bibuły oraz okolicznościowe stroiki, miejsce: Zamek sandomierski, 

6)6)6)6) 15.03.2013 r. – „Postrzegane” – wernisaŜ wystawy fotografii, na wystawie 
zaprezentowane zostały prace członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego Animus, jego celem jest propagowanie  i nauka dobrej fotografii 
zarówno we własnym gronie, jak i w środowisku młodych amatorów tej sztuki, 
miejsce: Zamek sandomierski, 

7)7)7)7) 15.03.2013 r. – „Malarstwo” – wernisaŜ malarstwa Jerzego Tyburskiego, artysta jest 
absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych    w Zamościu, studiował na 
Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest dwukrotnym 
stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz członkiem ZPAP, miejsce: Galeria 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, 

8)8)8)8) 16.03.2013 r. – „Sandomierskie obchody dnia św. Patryka - z okazji dnia św. 
Patryka w sandomierskim klubie „Lapidarium” wystąpił zespół „Mechanicy Shanty”, 
wykonawcy zaprezentowali przede wszystkim piosenki Ŝeglarskie, ale takŜe utwory z 
pogranicza folku irlandzkiego, muzyki bluegrass oraz country, bardzo Ŝywiołowa i 
skoczna muzyka porwała do wspólnej zabawy licznie zgromadzoną sandomierską 
publiczność,   

9)9)9)9) 17.03.2013 r. – Weekendowe pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba -  
ponad 40 osób przemierzyło pierwszy z ośmiu etapów pielgrzymowania Małopolską 
Drogą Św. Jakuba, będącą jednym z najwaŜniejszych, chrześcijańskich szlaków 
pielgrzymkowych, obejmuje ona tereny historycznej dzielnicy państwa pierwszych 
Piastów (prowincji krakowskiej i sandomierskiej) i nawiązuje do średniowiecznego 
traktu handlowego prowadzącego doliną Wisły, od Sandomierza do Krakowa; 
wędrówka na odcinku Sandomierz - Klimontów rozpoczęła się od wspólnej 
Eucharystii, odprawionej przez o. Wacława Burego oraz ks. Jana Wilka  w kościele 
św. Jakuba w Sandomierzu, następnie pielgrzymi udali się pieszo w trasę liczącą 
około 29 kilometrów, podczas wędrówki modlili się przede wszystkim w intencji 
nowo wybranego papieŜa oraz za Kościół katolicki w Polsce, partnerem wydarzenia 
było miasto Sandomierz. 

10)10)10)10) 22.03.2013 r. – „Miłość na przestrzeni wieków” - przedstawienie teatralne w 
wykonaniu szkolnej grupy artystycznej „Niepokorni”  z sandomierskiego Gimnazjum 
nr 2, młodzi aktorzy zaprezentowali obraz miłości na przestrzeni kilku epok, 
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poczynając od czasów prehistorycznych, poprzez średniowiecze, renesans, po czasy 
współczesne, artyści ukazali ponadczasowość tego niezwykłego uczucia, całość 
dopełniła ciekawa interpretacja muzyczna w postaci tematycznie związanych 
piosenek, jak równieŜ prezentacja multimedialna wyświetlana w tle, miejsce: Dom 
Katolicki w Sandomierzu, 

11)11)11)11) 22.03.2013 r. – „Na przekór wielkim próbom, które los przynosi…-poezja 
Powstania Styczniowego” - prelekcja dra Waldemara Smaszcza – krytyka 
literackiego i eseisty na temat poezji Mieczysława Romanowskiego, najbardziej 
znanego polskiego poety epoki późnego romantyzmu, miejsce: Zamek sandomierski, 

12)12)12)12) 22-24.03.2013 r. – Jarmark Wielkanocny – impreza plenerowa, na 
straganach, ustawionych wokół  Ratusza swoje wyroby zaprezentowali  rękodzielnicy,  
rzemieślnicy, twórcy decoupage'u, kowale artystyczni, twórcy wyrobów 
artystycznych,  ceramicznych oraz metaloplastycy, nie zabrakło równieŜ  regionalnych  
przysmaków –  wina i piwa regionalnego, góralskich oscypków, nalewek,  
tradycyjnych  wędlin,  pieczywa  i  miodu, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

13)13)13)13) 23.03.2013 r. – „Śniadanie Wielkanocne” - cykliczna impreza 
popularyzująca zwyczaje i obrzędy ludowe, wielkanocną plastykę obrzędową, 
świąteczną kuchnię oraz folklor słowno-muzyczny mieszkańców naszego regionu, do 
świątecznego stołu zasiedli przedstawiciele samorządu województwa 
świętokrzyskiego, władze miasta Sandomierza, władze powiatu sandomierskiego, 
przedstawiciele sandomierskich gmin, duchowni, pracownicy instytucji kultury i wiele 
innych osób, miejsce: Zamek sandomierski. 
 

Sport 
 

1) 8-10.03.2012 r. – „Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu” – podczas zawodów 
bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy z sandomierskiego klubu pływackiego 
MUKS Foka Sandomierz: Kacper Łopaciński, Patryk Zimnicki oraz Nadia Grzybek, 
indywidualnie najlepsze wyniki osiągnął Kacper Łopaciński, który dwukrotnie stanął 
na podium, zdobywając dwa srebrne krąŜki w stylu dowolnym, w pierwszym dniu  
pływackich mistrzostw Polski, Kacper popłynął na 50 metrów z czasem 22,62 (rekord 
okręgu juniorów - 18 lat), a w kolejnym dniu na 100 metrów z czasem 50,29, tym 
samym na obydwu dystansach zdobył tytuł Wicemistrza Polski Juniorów, miejsce: 
Kraków. 

 
Promocja 
 

1) 22-24.03.2013 r. – XIX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu 
Turystycznego, śeglarskiego i Sportowego „GLOB” Katowice 2013 – udział 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w jednych z największych imprez targowych  o profilu turystycznym w 
Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, 
miejsce: Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. 
 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, dnia 27.03.2013 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta poprosił do ew. zadawania pytań. 
 
Radny, Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe z uwagi na Wielki Tydzień Pan Burmistrz przedstawiając informacje nie 
wspomniał, Ŝe: 
- Miasto przegrało proces z WSHP i ponad 40 tys. zł + odsetki + koszty sądowe z  podatków 
mieszkańców trzeba będzie zapłacić. 
Jest to tym bardziej przykre, Ŝe na usuwanie skutków powodzi były pieniądze z budŜetu  
Państwa, teraz zapłacimy z pieniędzy Miasta 
- Komornik zajął konto Urzędu Miejskiego na kwotę  ponad 700 tys. zł- równieŜ z podatków. 
   W kontekście powyŜszego Radny 
     - Przypomniał, Ŝe wielokrotnie mówił, iŜ miasto nie ma szans na wygranie tej sprawy. 
     - Jest zbulwersowany  wypowiedzią Burmistrza Sandomierza do prasy, Ŝe winny jest  
        prawnik i Bank Spółdzielczy 
     - UwaŜa za niedopuszczalne straszenie zerwaniem  umowy z bankiem (umowa podpisana  
        w wyniku przetargu) oraz pomawianie Banku za to, Ŝe wywiązał się z obowiązku. 
- Toczy się sprawa  z PTTK, rokowania nie są najlepsze i zamiast usiąść z PTTK i dojść do  
   porozumienia „brniemy dalej” 
- Po przejęciu Muzeum naczelnym zadaniem Pana Burmistrza było odwołanie Dyrektora 
Muzeum: Dyrektor nie został odwołany, pieniędzy z Trasy Podziemnej nie ma i naleŜy 
oczekiwać zmian w budŜecie, aby dofinansować Muzeum. 
- Trasę Podziemną zabrano PTTK – jedynej profesjonalnej instytucji – i przekazano SCK, 
który nawet w Statucie nie ma prowadzenia tej Trasy. 
-„To wszystko jest partyzantka, brniemy w długi, płacimy kary i końca – przykro to  
stwierdzić - nie widać.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zwracając się do Radnego – Pana Janusza Sochackiego powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radny wykazuje się nieznajomością prawa, bo gdyby studiował prawo „to by wiedział” 
”A Pan nie skończył nawet Wydziału Prawa”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„Dlaczego Pan mnie pomawia. Skończyłem Wydział Prawa + Studium Doktoranckie” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Takie studia doktoranckie to kaŜdy skończy.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„To niech Pan skończy i mnie nie pomawia.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie sprzeniewierzył przysłowiowej „złotówki”. 
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- Podczas powodzi Pana Janusza Sochackiego nie było „ani razu”, „bo ma ciepły kąt i co 
Radnego obchodzi  powódź na prawobrzeŜnym Sandomierzu”. 
- Miasto nie mogło zapłacić nie mając umowy z WSHP, a Rektor WSHP nie chciał takiej 
umowy podpisać. 
Sprawa nie jest jeszcze przegrana – Miastu przysługuje odwołanie się od wyroku (po 
zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku) 
- Odnośnie  700 tys. zł,  to Miasto potrąciło kary umowne, komornik zabrał te pieniądze –  
   Została złoŜona apelacja i sprawa jest nadal w Sądzie. 
-„Niech się Pan nie cieszy. Zobaczymy kto się będzie śmiał ostatni.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„Ja się nie śmieję, ja współczuję.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radny - Pan Janusz Sochacki - „ciągle mówi, Ŝeby Radni obniŜali sobie diety”. 
 - Jest ciekaw czy Radny obniŜył sobie  pobory w związku z przebywaniem  w Radzie Miasta 
i na sesji Rady.   
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„Chętnie Panu odpowiem, jak mi Pan udzieli głosu.” 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Aby Radny nie próbował tłumaczyć się nienormowanym czasem pracy (bo jest wyrok w tej 
sprawie) 
- śe gdyby Radny był prawnikiem i uczciwym człowiekiem, to by sobie obciął pobory. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W przeciwieństwie do Pana Burmistrza nie brał diety z Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki. 
- Pan Burmistrz bierze równieŜ dietę za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji 
Antyalkoholowej, które odbywają się w godzinach pracy. 
- Otrzymywaną dietę radnego w znacznej części oddaje na cele społeczne. 
- Płaca w Banku jest prywatną sprawą Radnego. 
- Natomiast za co bierze pieniądze Pan Burmistrz – poza pensją – jest  sprawą społeczną . 
  „I proszę się rozliczyć z diet za EZGDK i Komisji Antyalkoholowej.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Pan w tym momencie znowu bredzi.” 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  zamknął dyskusję. 
 
Ad. 6.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
Panu prof. dr. hab. inŜ. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c.    
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  komisji: 
 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Rozwoju Gospodarczego, Turystyki 
i Promocji wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Praworządności wspólnie 
z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
 Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/286/213 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. dr.hab. 
inŜ. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c. 
  
Ad. 7  
 
Prezentacja projektu realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości  
w Sandomierzu pn. „W kierunku rozwoju spółdzielczości socjalnej”  
 
Pani Lidia Sulicka – przedstawicielka Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości  
w Sandomierzu – zaprezentowała Projekt realizowany przez ten Ośrodek, pn.: „W kierunku 
rozwoju spółdzielczości socjalnej”  
 (jak Załącznik) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali stosowne materiały (których odbiór naleŜy 
potwierdzić) 
- Zaprosił do dyskusji. 
- W związku z brakiem  głosów w dyskusji  podziękował Pani Lidii Sulickiej za wystąpienie  
i przybliŜenie Projektu zebranym. 
 
Ad.  8 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku   
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.  
(Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe Uzasadnienie do 
projektu uchwały wyjaśnia potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
        
Za zgodą Radnych  Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 
odczytał Uzasadnienie do projektu uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/287/213 
zmieniającej uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.  
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu osiedla „SALVE  REGINA” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta 
Sandomierz.  
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
 -  Zainteresowane strony zostały powiadomione. 
 -  KaŜde z Rozstrzygnięć zostanie przegłosowane osobno 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia Rozstrzygnięć: 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3a 
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
– Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3a 
(Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu),  
Załącznik przyjęto. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3b 
 
Pan G. P.*)  - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe zgłosił 5 wniosków i chciałby wiedzieć, czy zostały uwzględnione ? 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Urbanistyki i Architektury 
 
Powiedział, Ŝe teraz nie odpowie, ale zainteresowany otrzyma odpowiedź na piśmie. 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonych wniosków. 
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Pan  G. P.*) - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Przyjmuje wyjaśnienie dotyczące 2. złoŜonych  przez siebie wniosków.  
- Pozostałe uwagi dot. szerokości drogi i pobocza podtrzymuje z uwagi na bezpieczeństwo  
   ludzi, w tym dzieci chodzących do szkoły. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ten projekt uchwały jest od dłuŜszego czasu torpedowany przez osoby przybyłe z zewnątrz. 
- Są ludzie, którzy z tym terenem są zŜyci od dzieciństwa, a nie którzy „przyjechali z 
Piotrkowa Trybunalskiego”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3b 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,    „wstrzymało  się” od głosu),  
Załącznik przyjęto 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3c 
 
Pani M. K.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe podtrzymuje swoje stanowisko w w/w sprawie. 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonego wniosku. 
 
Pan G. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe jego działka nie graniczy z działką Pana P.*) 
 
Pan G. G.*) - Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe nikt z  Mieszkańców nie jest zainteresowany drogą o takich 
standardach :”Po co tak szeroka droga?” 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, Ŝe 10 m, jest to niezbędne minimum dla drogi mającej status drogi publicznej. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3c 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymało  się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik przyjęto 
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Załącznik – Rozstrzygnięcie 3d 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3d 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób  „wstrzymało  się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik przyjęto. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3e 
 
Pani W. K.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, Ŝe podtrzymuje swój sprzeciw. 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonego wniosku. 
 
Radny, Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Jak wynika z dzisiejszej dyskusji, najwięcej zastrzeŜeń budzi szerokość dróg. 
- Nie rozumie dlaczego w jednym przypadku są do zaakceptowania drogi o szerokości 5-6 
metrów, a w innym  nie. 
Zapytał: Dlaczego musimy Mieszkańcom zabierać kilka metrów działki ? 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Są to z reguły drogi juŜ istniejące i jest to tzw. ciąg pieszo-jezdny. 
- W/w drogi nie mogą mieć w przyszłości statusu drogi publicznej. 
 
Pan G. G.*) - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nikt z Mieszkańców nie jest zainteresowany tą drogą. 
- Czuje się jak ktoś, kto nie wie czego chce i z całą pewnością kiedyś tę drogę zechce. 
-  „Wszyscy jak jeden mąŜ oprotestowali tę drogę.”  
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- WaŜny jest jeszcze punkt widzenia ładu przestrzennego i bezpieczeństwa. 
- PowyŜsze pozwala uniknąć chaotycznej zabudowy i jest próbą uporządkowania danego 
obszaru. 
- Alternatywą moŜe być zakaz zabudowy, „bo Mieszkańcy nie potrzebują drogi”. 
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Radny, Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radni spotykają się  z zarzutem, iŜ „nie uzbrajają terenów” 
- Nie tworzy się działek budowlanych. 
- Chce wiedzieć: Ilu jest właścicieli działek na omawianym obszarze  
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Jest 10. właścicieli. 
- To nie jest przymus – JeŜeli 50% właścicieli nie wyrazi zgody na zmiany - to zmian nie 
będzie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3e 
(Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby    „wstrzymały  się” od głosu, 2 osoby nie 
głosowały) 
- Stwierdził, Ŝe Załącznik – Rozstrzygnięcie 3e –  przyjęto. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3f 
 
Pani A. B.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Podtrzymuje swój wniosek. 
- Ma dostęp do ulicy Salve Regina i  Henryka Sandomierskiego. 
- Prosi, aby nie uszczęśliwiać Jej na siłę. 
- W kierunku Tarnobrzega jest duŜo terenów pod zabudowę (i są to ziemie gorszej klasy). 
- Chodzi o dobro kolejnych pokoleń. 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonego wniosku 
 
Pani  A. B.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe nie została powiadomiona o posiedzeniu komisji 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe  na posiedzenie  
komisji nie byli zapraszani  zainteresowani. 
 
Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3f  
(Wynik głosowania: 9 „za”, 6 „przeciw”, 3 osób „wstrzymało  się” od głosu) 
- Stwierdził, Ŝe Załącznik przyjęto 
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Załącznik – Rozstrzygnięcie 3g 
 
Pan G. G.*) –Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przedstawiony dzisiaj projekt przez lata ewoluował. 
- Mieszkańcy nie chcą tej drogi. 
- UwaŜa, Ŝe jest traktowany przez urzędników jak człowiek, który nie wie czego chce. 
 
Radny, Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pani Architekt twierdzi, Ŝe właściciele sami zdecydują, kiedy zechcą wprowadzić zmiany. 
-  Trzeba mieć świadomość, Ŝe z chwilą, kiedy Miasto wystąpi o pozwolenie na budowę  
drogi, właściciele zostaną automatycznie wywłaszczeni (co wynika z ustawy o  drogach). 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Aby gmina przejęła drogę musi ona spełniać parametry drogi publicznej. 
- Gmina ma moŜliwość korzystania z  tzw. specustawy, która pozwala na wybudowanie drogi   
niezgodnie z MPZP. 
 
Radny, Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy Pan G. G.*) został zaproszony na posiedzenie  komisji ? 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe zainteresowani 
zostali zaproszeni na sesję Rady Miasta.. 
 
Pani  A. B.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- To są tereny zielone, jest duŜo zwierzyny i „to wszystko zostanie zniszczone”. 
- „Nie pozwolimy na to.” 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przeprasza Pana G. P.*) 
- Zapytał: Dlaczego Mieszkańcy nie protestowali jak Burmistrz Tenderowicz odralniał te 
tereny ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, między innymi, Ŝe nikt nikogo nie będzie zmuszał do realizacji tej drogi. 
- Przedstawił zebranym procedurę przejęcia drogi przez gminę. 
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Radny, Pan Michał Saracen  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- MoŜna wybudować drogę 6. metrów z zatokami, ale miasto tej drogi nie przejmie. 
- Na w/w drodze światło muszą sobie zainteresowani zrobić na własny koszt. 
- Nie naleŜy wierzyć, Ŝe w przyszłości będą tam tereny zielone. 
- Nie wiadomo, czy spadkobiercy w przyszłości podzielą opinię obecnych właścicieli. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3g 
(Wynik głosowania: 10 „za”, 0 „przeciw”, 8 osób    „wstrzymało  się” od głosu),  
Załącznik przyjęto 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3h 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poprosił Panią Projektant o przedstawienie wniosku. 
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3h 
(Wynik głosowania: 11 „za”, 1 „przeciw”, 6 osób    „wstrzymało  się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik przyjęto. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3i 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3i 
 
Wynik głosowania: 10 „za”, 0 „przeciw”, 8 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
- Stwierdził Ŝe Załącznik przyjęto 
 
II Załącznik Nr   4  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
– poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 4 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 osób „wstrzymało się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała.  
Załącznik przyjęto 
 
III  Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
głosowanie  całość uchwały wraz z załącznikami i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
w wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 4 osób  „wstrzymało się” od głosu,  
podjęła  
 

Uchwałę NR XXVII/288/2013 
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla 
„SALVE  REGINA” wraz z terenami  przyległymi na obszarze  miasta Sandomierz.  
 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową przerwę. 
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Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego punktu 
Porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum 
Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
- Opinie komisji 
 Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie 
przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację 
zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ” od głosu  
Pan Marceli Czerwiński  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXIV/289/2012  
w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum Kultury  
w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”. 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie projekt uchwały przedłoŜony przez Burmistrza Sandomierza 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu, 
- i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/290/2013 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok. 

 
 
 
 



 20 

Ad. 12  
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 
rok  
 
Opinia komisji 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem zgłoszeń  
w dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie i na podstawie wyniku 
głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu stwierdził podjęcie  
przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXVII/291/2013 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok 
 
Ad.  13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy  uŜytkowania wieczystego gruntu    
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
- Opinie komisji: 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe Spółdzielnia była w upadłości  i  upadłość została zakończona 31 grudnia 2012 
roku. 
 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Spółdzielnia nadal jest w likwidacji. 
- Z wnioskiem wystąpił syndyk masy upadłościowej. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„W tym roku?” 
 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
Powiedziała, Ŝe wniosek został złoŜony w grudniu 2012 roku, ale wymagał uzupełnienia  
i wpłynął ponownie w styczniu  bieŜącego roku. 
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Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku dalszych głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/292/2013 
w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu 

 
Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 
transformatorową  
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.                    
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - wobec braku głosów 
w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XXVII/293/2013 
 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy  w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej 

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Marek Chruściel  – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna                    
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta -   
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXVII/294/2013 
w sprawie sprzedaŜy  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
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Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaŜy  nieruchomości gruntowych.   
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Marek Chruściel  – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna                    
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania:  17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujących się” . 
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVII/295/2013 
w sprawie  sprzedaŜy   nieruchomości gruntowych 

 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Marek Chruściel  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.                    
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja,  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję, poddał pod 
głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0  „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVII/296/2013 
w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej 

 
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Sandomierz. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta.   
 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Zgodnie z wolą Rady projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku  głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 
14 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVII/297/ 2013 
w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Sandomierz. 
 
Ad.19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających  
azbest z terenu miasta Sandomierza na lata  2012 – 2032” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -   
poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna  
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVII/298/2013 
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Sandomierza na lata  2012 – 2032” 
 
Ad. 20 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia opłat oraz określenia zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub 
ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
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Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy opłata w wysokości 7,38 zł za m.kw. Jest opłatą dzienną, miesięczną czy 
roczna? 
 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR 
 
Powiedział, Ŝe jest to opłata miesięczna i obowiązuje  w sezonie letnim od kwietnia do końca 
października. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe jest to kwota wyjściowa do przetargu. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
„To bardzo nisko.” 
 
Pan Marek Chruściel 
 
Powiedział, Ŝe najmniejsza z działek  ma ± 50 m kw., pozostałe  około 100 m kw. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: 
- Czy jest to kwota naleŜna dla MOSiR ? 
- Czy będzie naliczana kwota 20 zł, która płaci się w Urzędzie Miejskim? 
- Kto zapłaci podatek ? 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- WydzierŜawiający płaci podatek od prowadzonej działalności gospodarczej. 
- Sprawy – jak wyŜej – regulują ustawy. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Radnemu chodzi o informację: czy wydzierŜawiający płaci  podatek od nieruchomości ? 
- Kto płaci podatek od gruntu? 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe pierwszy raz słyszy, aby podatek płacił wynajmujący. 
 
Pan Marek Chruściel 
 
Powiedział, Ŝe „Osoba  zainteresowana płaci  np. 7,38 zł  za m. kw. I to wszystko”. 
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Pan Janusz Sochacki 
 
„Kto płaci podatek od gruntu?” 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
„Znowu z Pana strony niewiedza.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„Proszę mnie uświadomić. Sam Pan miesza.” 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „To Pan miesza.” 
- Jak był w banku, którego Dyrektorem jest przedmówca, to nie mógł w kasie wziąć 5 tys. zł i 
„było zamieszanie”. 
- „Pan by się lepiej tam zajął, a nie tu.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to prawidłowe, bo tak duŜych pieniędzy nie trzyma się w kasie. 
- Pod hasłem „nieustających sukcesów” Pan Burmistrz przegrywa wszystkie sprawy  
i  pieniędzmi z budŜetu płaci ogromne kary. 
- Skończył Pan WSHP i „Mądralę Pan zgrywa.” i „Muszkę nich Pan sobie załoŜy.” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nadal nie jest to dla Niego jasne. 
- Czy ma płacić podatek gruntowy ? 
- Wnioskuje, aby w paragrafie 1 punkt 8. „Działalność gospodarcza pod działalność  
gastronomiczną: 7,38 zł brutto na miesiąc” 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, aby zamiast działalności  gastronomicznej wpisać działalność gospodarczą. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
„Bardzo słuszna uwaga.” 
 
Pan Marek Chruściel 
 
Powiedział, Ŝe zgodnie ze Studium wykonalności narzuconym przez UE teren moŜe być 
przeznaczony wyłącznie pod działalność gastronomiczną. 
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Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie moŜe wyrazić zgody na zmianę zapisu z uwagi  na pewne ograniczenia. 
- Występował do Urzędu Marszałkowskiego o moŜliwość skorzystania z funduszy 
pomocowych na utworzenie parkingu i umoŜliwienie prowadzenia działalności 
gastronomicznej na tym terenie – i do tej działalności  naleŜy się ograniczyć. 
- Panu Januszowi Sochackiemu przyznał rację „przez grzeczność”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powtórnie poprosił o wniesienie autopoprawki i dopisanie „za miesiąc”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Jako Wnioskodawca wyraził zgodę. 
  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
- Autopoprawkę 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu,  
-  projekt w/w uchwały  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu.  
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXVII/299/2013 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania 
umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w 
obiektach  sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sandomierzu 
 
Ad.  21 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata  2013-2026. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.. 
  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/300/213 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026. 
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Ad. 22  
 
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sandomierzu 
za rok 2012. 
 
Opinia komisji 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  powiedział, Ŝe Pani 
Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu – prosiła  
o moŜliwość zabrania głosu. 
 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- W przedstawionym Państwu Radnym Sprawozdaniu starała się przedstawić realizację zadań 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
- Oczekiwania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej ograniczają się z reguły do świadczeń 
pienięŜnych – rzadziej do usług niematerialnych. 
- Pracownicy stykają się z ludźmi z róŜnych środowisk, w tym patologicznych. 
- Naruszana jest godność pracownika. 
- Zakres świadczonych usług jest ogromny, praca jest trudna i często, niestety, oceniana  
krytycznie. 
- Placówka, którą kieruje, była wielokrotnie kontrolowana – wyniki zawsze były „bez 
zastrzeŜeń”. 
- Prosi o obiektywną ocenę. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Opublikowany w Internecie wynik kontroli OPS w Sandomierzu po powodzi jest laurką dla 
Ośrodka. 
-  Gratuluje z pełną satysfakcją. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
 - Dziękuje za odpowiedzialną słuŜbę. 
- Społeczeństwo stało się roszczeniowe. 
- Gratuluje  Pani Dyrektor OPS. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe nie chciałby pracować na Ŝadnym stanowisku w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Działalność OPS nie jest doceniana. 
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- Jest to specyficzna  instytucja, w której pracownicy są blisko  środowisk, w których dzieje 
się źle. 
- W imieniu Komisji Praworządności gratuluje Pracownikom OPS w Sandomierzu sukcesów. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe jak zatrudniał Panią Halinę Komendę Pan, to Janusz Sochacki Go przestrzegał. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe było odwrotnie: to Pan Burmistrz miał wątpliwości, a mówiący te słowa był 
„za”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe; 
- „Ja nie kłamię.” 
- Jak Pan Ryszard Lewandowski wystąpił z wnioskiem o złoty krzyŜ zasługi dla Radnego, to 
Wojewoda pytał: ”Czy to jest pewny element?”  
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe nie chce „śadnego złotego krzyŜa”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-   Poprosił, aby obydwaj przedmówcy nie zabierali  juŜ głosu. 
-  Zamknął dyskusję.  
-  Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie: Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” 
-  Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Sandomierzu za rok 2012. 
 
Ad. 23   
 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/159/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu na 2012 rok". 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe w/w Sprawozdanie było do wglądu w biurze Rady Miasta  
- Poprosił o opinię komisji wspólnej: Komisja Praworządności wraz z Komisją Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący w/w  Komisji wspólnej – powiedział, Ŝe opinia jest 
pozytywna. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
Sprawozdanie i w wyniku głosowania  
- Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
 



 29 

- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr 
XVI/159/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2012 rok". 1 
 
Ad. 24 
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poinformował, Ŝe Radni: Pan Andrzej Majewski, Pan Mirosław Czaja oraz Pan Ryszard 
Lewandowski otrzymali podziękowania od Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu za wsparcie finansowe. 
Wręczył  w/w radnym okolicznościowe dyplomy. 
- Przedstawił  informacje i komunikaty – jak niŜej: 
- Odczytał  treść pisma Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu EZGDK i rozwaŜenie moŜliwości jej uchylenia.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- EZGDK zarejestrował Spółkę  w Warszawie. 
- Powiedział, Ŝe Gmina pokona przeszkody i zadba o swoje interesy. 
- ZłoŜył  Ŝyczenia „Wesołych Świat” zapraszając na drogę krzyŜową. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił korespondencję kierowana do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi,  pismo: 
          -  WSHP w sprawie oferty zakupu nieruchomości przy ulicy Portowej 24. 
          -  Polskiego Związku Wędkarskiego - Portowa 24 - w sprawie  nawiązania współpracy. 
 
- Powiedział, Ŝe: 
           - Oświadczenia majątkowe naleŜy złoŜyć do końca kwietnia br. 
           - Radni uczestniczący w wszelkiego rodzaju spotkaniach, imprezach, którzy nie  
              mają delegacji od Prezydium Rady Miasta Sandomierza, biorą w nich udział  jako  
              osoby prywatne. 
- Wszystkie dokumenty są do wglądu w biurze Rady Miasta. 
 
Ad. 20 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Zapytał o schronisko dla zwierząt. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
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- W dniu dzisiejszym wyjeŜdŜa na  Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki., gdzie ma nadzieję uzyskać więcej informacji. 
- Zmiana Statutu była, między innymi, związana z rozszerzeniem o ten rodzaj działalności. 
- Lokalizacja schroniska jest planowana w Gminie Iwaniska na terenie ok. 3 ha. 
- Przewidywana jest budowa obiektu dla 200 zwierząt, z moŜliwością rozbudowy. 
- Inwestycja będzie finansowana przez gminy proporcjonalnie do ilości mieszkańców. 
- Przewidywany koszt to ok. 1,2 mln zł. 
 
Ad. 21 
Zamknięcie obrad. 
 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – złoŜył wszystkim 
obecnym Ŝyczenia zdrowych, spokojnych i bezśnieŜnych Świąt Wielkanocnych, stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXVII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                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. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               


