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Protokół  Nr 39 
z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza 

14  maja  2014  roku - Ratusz 
                                
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.15 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXIX sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym, 
między innymi: Panią Ewę Kondek i Pana Marka Bronkowskiego – Zastępców Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych  
i  współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również: 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                          w Sandomierzu 
Pani Ewa Słotwińska – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury    
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan  Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu  
            
                       W  posiedzeniu XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 
Radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Michał Saracen oraz Pan Maciej Stępień – usprawiedliwili swoją  nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - Pan Marceli Czerwiński - poprosił o 
dokonanie wyboru sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Radny – Pan Wojciech Czerwiec 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: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Wojciech Czerwiec 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 ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku obrad  XXXIX sesji Rady 
Miasta Przewodniczący Rady Miasta i udzielił głosu Zastępcy Burmistrza – Pani Ewie 
Kondek, która w imieniu Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  poprosiła o: 
 
- Zdjęcie z porządku obrad następujących punktów: 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany MPZP osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia MPZP dla terenów w rejonie ulic: 
Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania MPZP osiedla „Kamień 
Plebański w Sandomierzu i terenów przyległych. 
 
- Wprowadzenie  do Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta punktów: 
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 
2) Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich 
części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat 
za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza  
 
Zapytał o przyczynę wniosku o zdjęcie projektów uchwał z Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pani Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że niezbędne są dalsze konsultacje i rozmowy w związku z zaistnieniem nowych 
okoliczności dotyczących przedłożonych Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
 
Wobec braku  kolejnych głosów w dyskusji  dot.  Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta 
Pan Przewodniczący - Marceli Czerwiński - poddał pod głosowanie zdjęcie z Porządku obrad  
sesji: 
- Punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
Punkt 6. zdjęto z Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia MPZP dla terenów  
w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu. 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
Punkt 7. zdjęto z Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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- Punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania MPZP osiedla „Kamień 
Plebański” w Sandomierzu i terenów przyległych. 
Głosowano: 19 „za”, 0”przeciw”. 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Punkt 8. zdjęto z Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zapytał 
Państwa Radnych: kto jest za wprowadzeniem do Porządku obrad XXXIX sesji punktu  
o treści: 
1.   Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich 
części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 1 ”przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. 
Decyzją Rady w punkcie 6. rozpatrywany będzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu  
i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat 
za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Wynik głosowania:  19 ”za”, 0 ”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Decyzją Rady w punkcie 7. zostanie rozpatrzony projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 
 
Wynik głosowania:  19 ”za”, 0”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
 
Punkt 8. Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza otrzymuje brzmienie: 
„Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie przyjęcie 
Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 
Wynik głosowania:  19 ”za”, 0”przeciw”, 0 „wstrzymujących się „ od głosu 
 
Nowy porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta zostały przyjęty – jak niżej:   
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
6. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad  
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    sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich  
    części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  
    Sandomierzu. 
7. Podjęcie uchwały uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia 
    z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i  
    Rekreacji w Sandomierzu. 
8. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia inkasenta opłaty  targowej na targowisku miejskim  
    zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu 
  9.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Wniosek  Burmistrza  
       Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 

sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  
      parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych  
      podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągniecia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. (Wniosek Burmistrza  
Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta Sandomierza  programu  
z zakresu polityki społecznej „Aktywny senior”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do 
Rady Programowej Sandomierskiego  Centrum Kultury. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu, powołanej uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)   

18. Ocena zasobów  pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Sandomierz. 
19. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 

rok. 
20. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

21. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.                   
22. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
23. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
Przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że:  
- Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w biurze 
Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego  treści. 
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- Poprosił o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu - Pan Marceli 
Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta 
 
W imieniu Pana Jerzego Borowskiego -  Burmistrza Sandomierza - informację o bieżących 
sprawach Miasta przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

 
„Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 26.03.2013 roku 
do 15.05.2014 roku przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu 15 maja 2014 r. 
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowano zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywano zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowano uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygano sprawy należące do kompetencji Burmistrza 
Sandomierza, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w 
granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowano inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są 
przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.   
2. wydawano akty normatywne, tj.:   7 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawano akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydano ich łącznie 20. 
 
 Wydział Nadzoru Komunalnego  

1. Wyremontowano place zabaw na terenie miasta, 
2. Dokonano wymiany 2 słupów ogłoszeniowych oraz wymieniono 20 czap na innych 

słupach, 
3. Rozpoczęto remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej, 
4. Trwają prace związane z wykonywaniem remontów chodników na terenie miasta. 

 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

Trwają prace na zadaniu pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w 
Sandomierzu prawobrzeżnym”.  

1. Wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane zadania pn.: 
„Przebudowa ul. Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu”. 

2. Wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane zadania pn.: 
„Remont jezdni do oczyszczalni ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ul. 
Przemysłowa) w Sandomierzu”. 

3. Rozpoczęto procedurę przetargową zadania pn.: „Budowa ul. Patkowskiego  
w Sandomierzu”. 
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4. Trwają prace polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 ul. Lubelska w S-rzu 
od km 0+061,10 do km. 2+300,00”. 

5. Trwają prace budowlane  na zadaniu pn.: „Zabezpieczenie skarpy zachodniej”. 
6. Zakończono i odebrano prace  budowlane  dot. zadania pn.: „Przebudowa przepustu 

w ul. Podwale Dolne”. 
7. Rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy kanalizacji deszczowej w ulicy 

Gołębickiej wraz z odbudową nawierzchni jezdni. Termin realizacji do 04 września 
2014r. 

8. W dniu 06.05.2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ulicy Zarzekowice. Termin realizacji  3 miesiące od daty zawarcia umowy. 

10.W dniu 28.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. 
Zarzekowice w Sandomierzu wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni 
ścieków.  

 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 4 umowy  notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych 
-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży nieruchomości gruntowej 
- zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną - ul. 

Sielecką 
2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  

- wystawiono 173 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 
działalnością, 

- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
-  zawarto 5 umów dzierżawy gruntu Gminy 
-  zawarto 2 porozumienia w sprawie rozwiązania  umów dzierżawy gruntów Gminy 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości i rozgraniczenia 
       - wydano 2 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości 
4.   w zakresie opłaty adiacenckiej : 
      - wszczęto 17 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu 

wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – ul. Kochanowskiego i Asnyka 
w Sandomierzu w zakresie rolnictwa: 

- wydano 9 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
Wydział Finansowy 

 
1. Wystawiono 1768 upomnień dot. podatku od nieruchomości, rolnego  

i gospodarowania odpadami komunalnymi, 
2. Wystawiono 159 decyzji po zmianach dot. podatku rolnego, 
3. Wysłano 122 postanowienia  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

4. Wobec 1 podatnika wznowiono postępowanie podatkowe, 
5. Wysłano 6 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat, 
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6. Wydano 95 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 

7. Wystawiono 27 decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej, 
8. Wydano 81 abonamentów miesięcznych dot. strefy płatnego parkowania, i 6 rocznych, 

 
Wydział Zamówień Publicznych  

 
Ogłoszone są następujące postępowania: 

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia 
Miasta Sandomierza– otwarcie ofert – 15.05.2014 
 

Zawarte umowy: 
1. 17.04.2014 - Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do km 0+300 

(ulica Przemysłowa)w Sandomierzu” z PBDiM S.A. z Żołyni. 
2. 28.04.2014 - Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na 

wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1935m², z kostki betonowej – 1108m², 
kanalizacji deszczowej  z rur PVC Φ 200,250,315 i 400mm  o łącznej dł. 344m –  
z Firmą Drogową TWZ z Tarnobrzega 

3. 12.05.2014 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gołębickiej  i 
częściowo  Topolowej w Sandomierzu wraz z odbudową nawierzchni jezdni - ETAP 
I” – z WOD-BUD Sp. z o. o. z Kraśnika 

W trakcie sprawdzania są oferty złożone w postępowaniu pn. „Budowa ul. Patkowskiego  
w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów  
i chodników” – 5 ofert. 
Zarejestrowano 2 wnioski w procedurze do 30000 euro. 
 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 7.04.2014 r. – Uroczyste Śniadanie Wielkanocne w sandomierskim Zamku – 
podczas cyklicznego wydarzenia gminy powiatu sandomierskiego zaprezentowały 
wachlarz lokalnych obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, występy 
sceniczne przygotowane przez każdą z gmin przybliżyły wszystkim zgromadzonym 
lokalne i ogólnokrajowe zwyczaje wielkanocne; na pięknie udekorowanym stole 
znalazło się wiele tradycyjnych potraw wielkanocnych, w uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy instytucji 
kultury i nauki, miejsce: Zamek sandomierski, 

2) 8.04.2014 r. - Sukces Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” – podczas 
wojewódzkiego przeglądu zespołów artystycznych pn. „Dziecięca Estrada Folkloru” 
w Kielcach, III miejsce  w kategorii: zespół pieśni i tańca przyznano starszej grupie 
Ziemia Sandomierska I, natomiast wyróżnienie w tej samej kategorii przyznano 
młodszej grupie Ziemia Sandomierska II,  

3) 12.04.2014 r. – Wyróżnienia dla grup tanecznych PARADOX – sandomierskie 
grupy taneczne PARADOX II A  i PARADOX I  z dużym sukcesem zakończyły 
udział w IX Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych, organizowanym przez 
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, grupa PARADOX II A zajęła II miejsce 
za choreografię „W Dolinie Delikatności” w kategorii „Inscenizacja Taneczna” oraz 
III miejsce w kategorii „Inne Formy Tańca” za układ „W pośpiechu”, natomiast grupa 
PARADOX I zajęła III miejsce w kategorii „Inscenizacja Taneczna” za choreografię 
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„U Bram Podświadomości” oraz II miejsce za układ „Na styku granic” w kategorii 
„Inne Formy Tańca”, 

4) 12.04.2014 r. – Wystawa „Przydrożny znak wiary”  - podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego ”Przydrożny znak wiary”, którego 
pomysłodawcą był ś.p. Stanisław Szlęzak, redaktor Radia Kielce i prezes 
Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego; jury z udziałem dr Ewy Kondek – 
Zastępcy Burmistrza Sandomierza, zakwalifikowało do głównego konkursu 20 prac, 
zwycięzcą został Adam Falkowski z Tyniewicz Dużych za zdjęcie „Podlaskie 
Plenery…”, miejsce: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, 

5) 13.04.2014 r. - Obchody 74. rocznicy zbrodni katyńskiej i 74. rocznicy masowych 
deportacji Polaków w głąb Rosji - sandomierskie obchody rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą odprawioną w Kościele Św. Józefa w Sandomierzu, dalsza część 
miejskich uroczystości była kontynuowana na Cmentarzu Katedralnym przed 
symboliczną mogiłą upamiętniającą ofiary sowieckiego ludobójstwa w Katyniu  
i pomnikiem poświęconym ofiarom rzezi wołyńskiej; po okolicznościowych 
przemówieniach, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze  na symbolicznych 
mogiłach: katyńskiej oraz wołyńskiej, uroczystości rocznicowe na Cmentarzu 
Katedralnym zakończyły się wspólnym odśpiewaniem Roty, w obchodach 
rocznicowych uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje  
z pocztami sztandarowymi szkół, organizacji kombatanckich, wojska, policji, 
stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy miasta, 

6) 04.2014 r. - Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu posłami XX sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży - w konkursie związanym z rekrutacją do Sejmu Dzieci i 
Młodzieży rywalizowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski, zadaniem tegorocznych uczestników konkursu było przeprowadzenie w 
swoich szkołach i miejscowościach debaty skłaniającej do refleksji nad tym, co daje 
uczniom możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim, 
z tego zadania znakomicie wywiązali się uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Długosza z kl. II a - Marcin Krakowiak i Daniel Piątek, przeprowadzona przez nich 
debata pod hasłem "10 lat w UE, 25 wolności - czas straconych czy wykorzystanych 
możliwości?" zyskała uznanie komisji oceniającej i zapewniła mandaty posłów,  

7) 25.04.2014 r. – „Tam, gdzie gwiazdy wiszą niżej – Kirgizja”  – wernisaż autorskiej 
wystawy fotograficznej Magdaleny Borowiec, wystawę tworzą 43 fotografie czarno-
białe, dokumentujące współczesność Kirgizji - mało znanego górskiego kraju w Azji 
środkowej; zaprezentowano trzy tematy: narodowy sport kirgiski – zawody 
jeździeckie „buzkaszi”, „jurtę” - współczesne domostwo kirgiskie oraz zimowy pejzaż 
kopalni węgla, miejsce: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 

8) 27.04.2014 r. – Inauguracja sezonu turystycznego 2014 - oprawę artystyczną 
inauguracji zapewniła tradycyjnie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, która 
na czas wydarzenia przygotowała mnóstwo atrakcji, niebawem po oficjalnej 
inauguracji której dokonał Karol Bury - Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej, plac wokół ratusza zamienił się w miejsce tańców dworskich, 
wykonywanych przez zespół „Bona Regina”; kolejnym elementem uroczystości 
inauguracyjnych były pokazy szermierki historycznej i musztry piechoty z XVI wieku, 
ciekawym punktem programu była prezentacja umiejętności bojowych kawalerii 
polskiej z XVI-XVII w.:, „Od bitwy pod Orszą po odsiecz Wiednia”, która odbyła się 
na Placu Jana Pawła II, 

9) 27.04.2014 r. - Sandomierz w czasie kanonizacji Jana Pawła II - kanonizacja 
błogosławionego Jana Pawła II zainspirowała Zespół Tańca Ludowego „Sędomir” 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu do opracowania tematycznej 
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wieczornicy - „Z życia do życia”, która odbyła się 25 kwietnia br., w Centrum 
Rekreacji MOSiR przy ul. Portowej, młodzi artyści w swoim przedstawieniu 
postanowili skupić się na najważniejszych momentach z życia papieża Polaka,  
w niezwykle interesujący sposób przypomnieli zgromadzonej widowni, jak ważną 
postacią w historii naszego kraju był Ojciec Święty, w ramach przedstawienia dzieci 
przypomniały zgormadzonym wzruszającą pielgrzymkę Jana Pawła II do 
Sandomierza; wieczorem w dniu kanonizacji odbyła się w Bazylice Katedralnej                      
w Sandomierzu uroczysta msza dziękczynna, na wspólnej modlitwie zgromadzili się 
mieszkańcy miasta oraz władze samorządowe z Jerzym Borowskim Burmistrzem 
Sandomierza na czele, 

10) 29.04.2014 r. – XV Festiwal Piosenki Angielskiej Gimnazjów i Szkół 
Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego - muzyczna impreza z udziałem 
uzdolnionej wokalnie młodzieży, tegorocznymi laureatkami w kategorii szkół 
gimnazjalnych zostały: Alicja Śmielak z Gimnazjum w Zawichoście, Emilia Lichocka 
z Gimnazjum Katolickiego w Sandomierzu oraz Paulina Sierant - uczennica 
Gimnazjum w Klimontowie, z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych czołowe 
miejsca zajęły:  Katarzyna Góras z I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 
Paulina Potocka reprezentująca  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
oraz Dominika Bakalarska z  sandomierskiego Ponadgimnazjalnego  Zespołu  Szkół 
Ekonomicznych, wszyscy uczestnicy tegorocznej rywalizacji otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz wartościowe nagrody, miejsce: Dom Katolicki, 

11) 30.04.2014 r. - Sukces Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego „Sędomir” - młodzi 
tancerze wywalczyli tytuł złotego laureata w kategorii zespołów folklorystycznych za 
suitę tańców żywieckich podczas XX Jubileuszowych Ogólnopolskich Konfrontacji 
Zespołów Tanecznych - Małogoszcz 2014, atrakcyjna choreografia w połączeniu  
z wysoką techniką wykonania sprawiają, że zespół każdorazowo dostarcza widzom 
głębokich wzruszeń i mnóstwo wrażeń artystycznych, 

12) 30.04-4.05.2014 r. – Festiwal Filmów i Spotkań NieZwykłych - jest jednym  
z najważniejszych w Polsce wydarzeń oscylujących wokół tematyki filmowej; pion 
tegorocznych, festiwalowych wydarzeń stanowiły filmy wybitnego reżysera Feliksa 
Falka, dzieła Reżysera NieZwykłego sklasyfikowane zostały jako jedne z czołowych 
przykładów filmów z nurtu kina moralnego niepokoju, doskonałym przykładem filmu, 
stworzonego pod sztandarem tego prądu artystycznego jest „Wodzirej”  Feliksa Falka, 
którego nie zabrakło obok innych ważnych dzieł reżysera – „Joanny”,  „Był jazz”,  
„Rzecz o banalności miłości”  – stanowiących dodatkowe punkty festiwalowych 
atrakcji; pośród wielu interesujących wydarzeń zaplanowanych na XI edycję festiwalu 
zainteresowani mogli spotkać się między innymi z Robertem Glińskim, reżyserem 
„Kamieni na szaniec” – ważnego, historycznego filmu obecnego na ekranach 
polskich kin w ostatnich miesiącach, dużym zainteresowaniem cieszyło się również 
spotkanie z Januszem Głowackim, wybitnym dramaturgiem, prozaikiem i 
felietonistą, który ma na swoim koncie wiele ważnych scenariuszy filmowych, w tym 
również scenariusz do najgłośniejszej w ostatnim czasie produkcji Andrzeja Wajdy 
„Wałęsa”, o polskim filmie dokumentalnym widownia mogła porozmawiać z 
Wojciechem Szczudło i Krzysztofem Wierzbickim, dzieje kina animowanego 
przybliżyła podczas spotkania w Kinie „Starówka” Ewa Sobolewska, o różnych 
aspektach tworzenia filmów można było usłyszeć na spotkaniach z Maciejem Cuske, 
Janem Sewerynem, Noną Olejniczak  i Janem Kazimierzem Barnasiem, ważnym  
i niezwykle aktualnym spotkaniem był „Salon Poezji solidarności z Narodem 
Ukraińskim”, w którym uczestniczyli aktorzy – goście festiwalowi, na czele z  Oleną 
Leonenko – aktorką pochodzenia ukraińskiego,  tradycyjnie już w Domu Długosza 
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miało miejsce spotkanie adresowane do najmłodszych uczestników festiwalu, w 
ramach akcji „Festiwal czyta dzieciom” znani artyści przybliżyli dzieciom treść 
książki „Jedno oko na Maroko”, dla najmłodszych został przygotowany również 
cykl spotkań z filmami adresowanymi dla najniższej kategorii wiekowej – „Szklany 
ekran Pilkingtona” oraz plenerowe zabawy animacyjne; podczas Festiwalu nie mogło 
zabraknąć występów gwiazd polskiej sceny muzycznej, 2 maja w Domu Katolickim 
wystąpiła Anna Maria Jopek  z zespołem „Kroke”, najważniejszym wydarzeniem 
festiwalu było wręczenie wyróżnienia w postaci Sandomierskiej Korony 
Reżyserowi NieZwykłemu – Feliksowi Falkowi, w imieniu Jerzego Borowskiego 
Burmistrza Sandomierza, koronę wręczył Marceli Czerwiński Przewodniczący Rady 
Miasta, podkreślając znamienny dla polskiej kinematografii rys twórczy - 
charakterystyczny dla tegorocznego Reżysera NieZwykłego, 

13) 1.05.2014 r. – Obchody 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - 
sandomierska Starówka stała się miejscem głównych, wojewódzkich obchodów 10-
lecia wstąpienia Polski do UE, świętowanie tego ważnego dla Polski jubileuszu 
zapoczątkowała uroczysta inauguracja, podczas której miały miejsce wystąpienia 
władz województwa świętokrzyskiego i miasta Sandomierza, Jerzy Borowski 
Burmistrz Sandomierza w swoim wystąpieniu skupił się szczególnie na zmianach, 
jakie zaszły dzięki akcesowi w obrębie nadwiślańskiego grodu, gospodarz miasta 
mówił o wielkim i widocznym progresie; w programie hucznych obchodów znalazły 
się również liczne występy artystyczne, konkursy, prezentacje i quizy; nieopodal 
sceny znajdowała się strefa zwana Miasteczkiem Europejskim, w której na 
zainteresowanych czekało wiele atrakcji związanych z tematyką europejską, podczas 
imprezy wystąpili artyści z Sandomierskiego Centrum Kultury oraz Wojewódzkiego 
Domu Kultury z Kielc, w tym zespoły: „Uśmiech”, „Paradox IIB”, „Paradox 25+”, 
„Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”, „Sandomierskie Studio Piosenki”, 
„Sando All Stars” a także wokalistki: Małgorzata Angielska, Aleksandra 
Chmielewska, Anna Zajęcka i Ewa Jeske, gwiazdą wieczoru była Ania Wyszkoni, 
która zaprezentowała swoje największe przeboje, 

14)  3.05.014 r. - Sandomierskie obchody Narodowego Święta 3. Maja - uroczystości 
związane z państwowym świętem rozpoczęły się od mszy świętej w intencji 
Ojczyzny, której w sandomierskiej Katedrze przewodniczył biskup senior Edward 
Frankowski, w nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, organizacji kombatanckich, lokalnych stowarzyszeń, a także 
delegacje z sandomierskich szkół, mieszkańcy miasta oraz turyści, po wspólnej 
modlitwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na sandomierski Rynek Starego 
Miasta, gdzie przed tablicą upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny w latach 
1918-20 kontynuowane były obchody rocznicowe; po odśpiewaniu hymnu 
państwowego modlitwę za twórców Konstytucji 3. Maja oraz poległych w obronie 
Narodu i Ojczyzny poprowadził biskup senior Edward Frankowski, kolejnym 
punktem programu sobotniej uroczystości były przemówienia okolicznościowe, które 
wygłosili Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz starosta sandomierski 
Stanisław Masternak; w dalszej części obchodów, uczestniczące w uroczystości, 
delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową oraz 
oddały hołd sandomierzanom poległym w wojnie z bolszewikami w 1920 r, 

15)  6.05.2014 r. – Uczennica Gimnazjum nr 1 laureatką konkursu "Losy Bliskich 
losy Dalekich" - uczennica klasy III F – Paula Pietruszka zajęła I miejsce  
w województwie świętokrzyskim  w ogólnopolskim konkursie "Losy Bliskich losy 
Dalekich", i tym samym będzie reprezentować nasze województwo w zmaganiach 
ogólnopolskich, które odbędą się w Krakowie 7 czerwca, Paula, pod kierunkiem 
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opiekuna – mgr Ewy Szeloch, przygotowała pracę pt. „Bohater najpiękniejszej 
legendy polskiej. Wspomnienia Władysława Barana – Westerplatczyka”; uczennica 
zaprezentowała postać żołnierza, któremu w 1939 roku dane było być na Westerplatte 
i bronić placówki, dla którego honor i wierna służba Ojczyźnie były najważniejsze, 

16)  8.05.2014 r. - Uroczystość z okazji 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej - 
delegacje które przybyły na uroczystości złożyły wieńce    i kwiaty przed pomnikiem 
2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza 
Katedralnego, hołd tym, którzy walczyli za wolną Ojczyznę oddali przedstawiciele 
władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz 
młodzież szkolna,  integralnym punktem obchodów było również oddanie hołdu 
pomordowanym  i poległym na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, 

17) 9.05.2014 r. - I runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w Sandomierzu 
- ponad 30 zabytkowych samochodów, wśród nich kilka przedwojennych, można było 
podziwiać podczas wyścigu górskiego pojazdów zabytkowych, który został rozegrany 
na Starym Mieście w Sandomierzu, największe zainteresowanie wśród 
zgromadzonych miłośników motoryzacji wzbudzał Dodge Brothers z 1917 roku, 
spośród wielu wspaniałych aut wyróżniały się również: Citroen C4 z 1929 roku, Ford 
A z 1931, BMW 327  z 1938 r. oraz Triumph 200 Roadster z 1949 r., 

18) 10.05.2014 r. – Warsztaty plastyczne w Muzeum Okręgowym - prowadzone przez 
Joannę Krzyżanek warsztaty artystyczno-książkowe mają na celu przybliżanie 
dzieciom tajemnic bajkowego świata, skłanianie do sięgania i czytania książek oraz 
zapoznania się z przeróżnymi ciekawostkami otaczającego nas świata, organizatorami 
warsztatów byli: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Urząd Miejski w Sandomierzu 
oraz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 

19) 10.05.2014 r. – Spotkanie z poetką Ewą Bechyne-Henkiel -  podczas kolejnego 
spotkania literackiego, które od kilku lat organizowane są w Domu Pracy twórczej 
„Alicja”, wystąpiła Ewa Bechyne-Henkiel – poetka z Lublina, jej ostatni tomik 
„BezKresne niezapominajki” z 2013 r.  nawiązuje do przeżyć poetki z okresu II wojny 
światowej,  

20) 12.05.2014 r. – „Objazdowe warsztaty muzycznej owczarni” – warsztaty gitarowe, 
zajęcia poprowadzili: Wojciech Pilichowski oraz Rafał Panek, warsztaty 
zorganizowało Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: sala kinowa przy SCK, 

 
Sport 
 

1) 14.04.2014 r. - Sukces siatkarek z II LO w Sandomierzu -  reprezentacja II Liceum 
Ogólnokształcącego w Sandomierzu w piłce siatkowej dziewcząt zajęła I miejsce  
w Finale Wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej piłki siatkowej 
dziewcząt i awansowała do Finałów Ogólnopolskich organizowanych w Wieliczce  
w dniu 20 czerwca 2014 r., miejsce: Ostrowiec Św., 

2) 29.04.2014 r. – Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego dla siatkarek 
z Gimnazjum nr 1 - podczas Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w Piłce Siatkowej dziewcząt Szkół Gimnazjalnych roczników 1998-2000, który odbył 
się w Zagnańsku, zespół z Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu zdobył Mistrzostwo 
Województwa Świętokrzyskiego, w turnieju uczestniczyło 9 zespołów szkolnych,  
w meczu o mistrzostwie drużyna z Gimnazjum nr 1 wygrała 2-0 z drużyną ze 
Skarżyska-Kamiennej, tym samym zdobyła prawo do reprezentowania województwa 
na Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Kołobrzegu  ...    w  dniach 19-22 
czerwca, 
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3) 1.05.2014 r. - Zawody w Wędkarstwie Spinningowym o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza - do rywalizacji w zawodach 
przystąpiło 37 wędkarzy, którzy tuż po odprawie, wcześnie rano ruszyli wzdłuż 
brzegów rzeki Wisły w poszukiwaniu najlepszych miejsc łowieckich; czas połowu 
ryb w rozgrywanej kategorii Open wynosił 7 godzin; najlepszym zawodnikiem 
tegorocznych zawodów okazał się Rudolf Przysiwek z KWS Ostrowiec 
Świętokrzyski, który w ogólnej klasyfikacji uzyskał 5530 punktów; organizatorem 
wędkarskiej imprezy był Zarząd Koła Nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Sandomierzu., 

4) 3-4.05.2014 r. - „IV Sandomierski Sportowy Weekend Kwitn ących Sadów”– 
rywalizacja sportowa miała miejsce na trasach biegowych oraz rowerowych MTB; 
sportowcy, którzy przyjechali do Sandomierza z różnych stron Polski, a także  
z zagranicy, rywalizowali na dystansach: 10 km, 21,095 km (półmaraton), 10 km 
nordic walking oraz w III Sandomierskim Biegu Górskim Szlakiem Królowej Jadwigi 
na dystansie 21.45 km, najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostali 
tradycyjnie wyróżnieni nagrodami i dyplomami; oprócz biegów głównych, 
adresowanych do osób dorosłych, również dzieci mogły wziąć udział w zawodach 
dziecięco-młodzieżowych na dystansach dostosowanych do wieku zawodników, 
najliczniejsza grupa przedszkolaków wystartowała na dystansie 100 m, uczniowie 
szkół podstawowych rywalizowali na dystansie 400 i 600 m, natomiast gimnazjaliści  
i uczniowie szkół średnich pobiegli na dystansie 1000 m, na wszystkich młodych 
zawodników czekały na mecie upominki, najlepsi w poszczególnych kategoriach 
wiekowych stanęli na podium obierając nagrody i dyplomy; wszyscy uczestnicy 
biegów otrzymali medale, na których widnieje jeden z zabytków Sandomierza, 
miejsce: Bulwar im. Piłsudskiego, sady sandomierskie, 

5) 6.05.2014 r. – Sukcesy uczniów SP1 w sztafetowych biegach rozstawnych - 
podczas Wojewódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych 
Biegach Rozstawnych, które odbyły się w Strawczynie, drużyna dziewcząt  
w składzie: Karolina Gromada, Wiktoria Gromada, Zofia Kuczyńska, Wiktoria Rubiś 
i Kamila Satławska z czasem 2.43,56 zajęła I miejsce zdobywając Mistrzostwo 
Województwa, natomiast drużyna chłopców w składzie: Sebastian Osowski, Adam 
Łubowski, Karol Nowicki, Jakub Kruk i Mateusz Pytka zajęła III miejsce zdobywając 
brązowy medal; dziewczęta z SP1 będą startowały w Mistrzostwach Polski, które 
zostaną rozegrane w Łodzi w dniu 15 czerwca. 

 
Promocja 

1) 28-30.03.2014 r. - Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, 
Żeglarskiego i Sportowego „Glob 2014” Katowice – podczas największych targów 
turystycznych na terenie aglomeracji śląskiej, przedstawiciele Centrum Informacji 
Turystycznej w Sandomierzu zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, 
odpowiadali na wiele pytań dotyczących m.in. wydarzeń kulturalnych oraz bazy 
noclegowej  i gastronomicznej naszego miasta, miejscem prezentacji Sandomierza 
było stoisko Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa  Świętokrzyskiego, 
miejsce: Centrum Targowe FairExpo, 

2) 31.03-16.04.2014 r. – Ekipa filmowa „Ziarna prawdy” w Sandomierzu – 
sandomierskie Stare Miasto stało się ponownie miejscem realizacji zdjęć filmowych, 
tym razem do nowego filmu fabularnego realizowanego na podstawie książki 
Zygmunta Miłoszewskiego pod tytułem „Ziarno Prawdy”, główne role w filmie kreują 
znani aktorzy: Robert Więckiewicz (jako prokurator Teodor Szacki), Jerzy Trela, 
Magdalena Walach, Krzysztof Pieczyński, Andrzej Zieliński, Aleksandra Hamkało i 
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Zohar Strauss, nowy film „kręcony” w Sandomierzu niewątpliwie wpłynie na 
zwiększenie popularności   i ugruntowanie ważnej pozycji Sandomierza na rynku 
turystycznym, 

3) 10.04.2014 r. - Świętokrzyskie Perły dla sandomierskiego samorządu – podczas 
oficjalnej gali II edycji konkursu „Świętokrzyskie Perły” wręczono wyróżnienia 
firmom, instytucjom, artystom i samorządom, które swoją prężną działalnością 
przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu świętokrzyskiego, 
wyjątkowe wyróżnienie trafiło również do Sandomierza, „Świętokrzyską Perłę” z rąk 
Bożentyny Pałki-Koruby Wojewody Świętokrzyskiego odebrał Jerzy Borowski 
Burmistrz Sandomierza,  

4) 11-13.04.2014 r. – VI Mi ędzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturysty ki 
AGROTRAVEL Kielce – udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
oraz Centrum Informacji Turystycznej w jednej z największych imprez 
wystawienniczych o profilu turystycznym w Polsce, ukierunkowanych na produkty 
turystyki wiejskiej w Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę 
turystyczną Sandomierza, miejsce: Targi Kielce, 

5) 5-8.05.2014 r. – Ekipa filmowa „Ojca Mateusza” w Sandomierzu – bohaterowie 
serialu o księdzu detektywie ponownie gościli w Sandomierzu; ekipa filmowa 
realizowała zdjęcia plenerowe do kolejnych odcinków serialu; na planie zdjęciowym 
oprócz odtwórców głównych ról: Artura Żmijewskiego, Michała Pieli, Piotra Polka  
i Kingi Preis, pojawili się również: Eryk Lubos, Bartosz Kasprzykowski, Andrzej 
Pieczyński, Wojciech Brzeziński i Marta Żmuda-Trzebiatowska; dzięki dużej 
popularności, serial „Ojciec Mateusz” jest doskonałą promocją Sandomierza, piękne 
krajobrazy sandomierskie ujęte   ... w serialu niezmiennie zachwycają wielomilionową 
widownię serialu, 

6) 8.05.2014 r. – Sandomierz nominowany do udziału w konkursie „Top Atrakcje” - 
miasto Sandomierz znalazło się w gronie największych atrakcji turystycznych  
w Polsce, które wezmą udział w konkursie „Top Atrakcje” organizowanym przez 
portal turystyczny www.polskieszlaki.pl., na największą atrakcję turystyczną można 
głosować do końca maja.  

 
Ochrona zdrowia 

1) 1-2.04.2014 r. - Sandomierskie obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat 
Autyzmu - w ramach obchodów zaplanowano szereg inicjatyw, których zadaniem 
było przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej na temat autyzmu, 
uznanego przez ONZ za jedno z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata; 
obchody zainaugurował występ artystyczny pod hasłem ”Więcej nas łączy niż dzieli”, 
który w sandomierskim Domu Katolickim  zaprezentowały dzieci dotknięte tym 
rozwojowym zaburzeniem, w dalszej części spotkania swój autorski projekt 
artystyczny pod nazwą „Przybliżmy ludziom autyzm” zaprezentowała Marta 
Konodyba – Szymańska, drugiego dnia odbył się m.in.: spektakl Teatru 
Współczesnego pt.: „Przygody Koziołka Matołka” w Sali Rycerskiej sandomierskiego 
Zamku, występ uczennicy z autyzmem Pauliny Niedziałek oraz zespołu „Coraz 
bardziej znani” w Ratuszu sandomierskim, ostatnim punktem programu było 
wypuszczenie w niebo niebieskich balonów za znak przyjaźni i solidarności z osobami 
dotkniętymi autyzmem, 

2) 9.05.2014 r. - Konferencja „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w 
Poprawie Dostępności do Szczepień Ochronnych” - podczas konferencji 
przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem i realizacją samorządowych 
programów zdrowotnych dla dzieci, w programie spotkania przewidziano m.in. 
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następujące wystąpienia i prezentacje: „Profilaktyka zakażeń bakteriami otoczkowymi 
– wyzwania współczesnej medycyny w Polsce” – dr n. med. Marian Patrzałek, „Czy 
opłaca się zaszczepić?” – Anna Dusza-Ciechanowska, „Szczepienia Ochronne 
Najlepszą Metodą Profilaktyki Chorób Zakaźnych” – Jadwiga Kisiel, miasto 
Sandomierz reprezentowali: dr Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz 
Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta. 

 
Sandomierz, dnia 14.05.2014 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do zadawania pytań 
dotyczących przedstawionej Informacji. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
-  Zaproszony na uroczystości Pierwszomajowe Marszałek musiał przejeżdżać ulicą 
Mickiewicza, na której „chwast w kolano” i „9 lamp się nie świeci”. 
- Zapraszając gości, należy się przygotować. 
- Nie oczekuje odpowiedzi. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że 1. Maja odbyła się zorganizowana przez Pana Marszałka uroczystość  
z okazji 10 akcesji Polski w Unii Europejskiej.  
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Marszałek przejeżdżał w dzień. 
- „A mówiąc poważnie”:  
                - Była awaria oświetlenia, która została usunięta,   
                - Wykaszanie traw wzdłuż ulicy Mickiewicza należy do zadań  Powiatu.  
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- 27 kwietnia br. przy Pomniku Papieskim odbywały się uroczystości i pomimo, że są maszty 
nie było żadnej flagi (były na budynkach administracji publicznej) 
- Czuł niesmak, bo turyści zwracali na ten fakt uwagę. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Za oprawę Pomnika odpowiada strona kościelna. 
- Jeżeli Kościół zwraca się o pomoc, to Miasto takiej pomocy udziela (np. o uprzątnięcie 
terenu) 
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Ad.6 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub 
ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta prosił o opinię komisje merytoryczne: 
- Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury  i Sportu – 
opinia pozytywna (zgłoszono poprawkę w paragrafie 2 ust.2 w pkt 9 projektu uchwały należy  
dopisać „za 1m²” 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan  Andrzej Gleń – opinia pozytywna.  
                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji  
-  Poddał  pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 
pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”. 
- I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIX/402/2014 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania 
umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części  
w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia 
z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu. 
 
(Wniosek Burmistrza  Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
         
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna  
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza  
 
Zapytał, co oznacza zapis w tabeli, w załączniku Nr 7 do projektu uchwały, w cenniku jest 
zapis: dopłata do roweru, kajaku, łodzi …„ 
 
Pan Marek Chruściel – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
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-  Cennik obowiązuje już 3. rok i podał przykład  korzystania z zapisu uchwały. 
-  Druga tabela do uchwały zawiera cennik, który dotyczy basenu letniego.  
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, że opłata za wynajęcie sprzętu wodnego na Bulwarze wynosi 12 zł za 60 min, 
przedłużenie o kolejne np. 15 min wiąże się z opłatą 3 zł. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 19 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXXIX/403/2014  
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie  
z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Opinie Komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały wraz z wnioskiem, aby w paragrafie 2.   
wprowadzić zmianę i zamiast „na okres 3 lat” wpisać „do 31 grudnia 2014 r.” 
                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił zebranych do dyskusji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Zapytał, kiedy odbył się przetarg na obsługę Placu 3 Maja ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, że od 6 lat ajent jest wskazywany na kolejne 3 lata – zgodnie z przyjętą przez  
Radę Miasta uchwałą. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Kiedy zostaną ujednolicone stawki  za m. kw. wynajmowanej powierzchni na Placu 
3 Maja i ulicy Przemysłowej (SORH) ? 
Radny jest zdziwiony, że w jednym mieście obowiązują różne stawki. 
 
Pan Marek Bronkowski  - Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Projekt omawianej uchwały nie dotyczy Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego. 
- Jeżeli wpłynie wniosek dotyczący stawek na tzw. giełdzie, to zostanie rozpatrzony. 
 



 
 

   17 

 

Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
Zapytał,  ad vocem: 
-„Czy oczekujecie Państwo, żebym ja naprawiał prawo w mieście?”  
  
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
  
Powiedział, że nie ma obowiązku ujednolicania stawek za wynajem powierzchni na terenie 
Miasta, a różnice wynikają z poziomu atrakcyjności terenu -  bardziej atrakcyjne jest np.  
centrum Miasta i dlatego opłaty są wyższe. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Zgadza się z wypowiedzią Przedmówcy - Pana Andrzej Bolewskiego: Miasto nie ma 
obowiązku ujednolicania stawek. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że tematem dyskusji jest określenie inkasenta i należy wrócić do rozpatrzenia  
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez komisje Rady 
Miasta Sandomierza: 
- W paragrafie 2. projektu uchwały – wpisać „do 31grudnia 2014 r.” 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały się „ od głosu – poprawka 
została przyjęta. 
- Poddał pod głosowanie zapis w paragrafie 3. dotyczący stawki poboru opłaty targowej  
w wysokości  50%  od sumy  opłat pobranych  w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 1 ”przeciw”, 3 osoby wstrzymały się - wniosek został przez Radę 
Miasta Sandomierza przyjęty. 
 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu (z uwzględnieniem 
przyjętych wniosków). 
-  Na podstawie  wyniku głosowania: 15„za”, 1 „przeciw”, 3. „wstrzymujących się” od głosu  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXIX/404/2014 
w sprawie określenia inkasenta opłaty  targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
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Opinie Komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
Pan Marek Chruściel – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
– opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady: 
-   Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
    Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu,  
-   Stwierdził że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXXIX/405/2014 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.  
 
(Wniosek Burmistrza   Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
Pan Marek Chruściel – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
– opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych. 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 
- Stwierdził że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
                                                

Uchwałę Nr XXXIX/406/2014 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca  Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – opinia pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że 5 tys. zł przeznaczono na 
organizację na Rynku Starego Miasta - w ramach tzw. profilaktyki antyalkoholowej – pikniku 
propagującego alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 
- Zapytał: Czy w tym dniu na Starówce lokale sprzedające alkohol będą zamknięte? 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, że „Nie ma takiej potrzeby”, aby zamykać lokale, a sprzedaż alkoholu dla 
nieletnich jest karana. 
  
Pan Janusz  Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Prowokacyjnie chciał jedynie zwrócić uwagę na absurdalność przedsięwzięcia: organizuje 
się piknik w miejscu, gdzie co kilka metrów sprzedawany jest alkohol. 
- To, że dzieci nie piją jest oczywiste, będą jednak patrzeć, jak piją dorośli. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący 
Rady Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXIX/407/2014 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna +  
wniosek Komisji, aby na ulicy Mickiewicza ustawić dodatkowy przystanek dla 
wysiadających. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza  
 
Zapytał: Co się stało – po przeprowadzonym remoncie – z przystankiem na ul. Ożarowskiej, 
czy „zaginął w akcji”? 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy poza wnioskami mieszkańców o utworzenie nowych przystanków,  „są jakieś 
inne wnioski”? 
 
Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że zmiany wprowadzone w projekcie uchwały wynikają z wniosków złożonych 
przez Mieszkańców. 
 
Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXXIX/408/2014 
o zmianie uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r.  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił  10-minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący  wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu  
Porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  
Ad. 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat 
za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza 
 
-  Zapytał, dlaczego ten odcinek ulicy do tej pory nie był w strefie płatnego parkowania? 
- Powiedział, że Jego zdaniem, tworzenie stref płatnego parkowania w okolicach Starego 
Miasta jest uzasadnione (np. ze względu na turystów), ale przykładowo płatny parking przy 
ulicy Kościuszki  lub Słowackiego, gdzie zatrzymują się głównie mieszkańcy Miasta nie ma – 
zdaniem Radnego – żadnego uzasadnienia. 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że „To takie niedopatrzenie z naszej strony”- Przy ustalaniu obszaru objętego 
strefą płatnego parkowania pominięto kilkadziesiąt metrów i teraz zostało to doprecyzowane. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że w strefie parkowania, o której mówił Pan Marek Bronkowski - Zastępca 
Burmistrza,  przy Szkole Nauki Jazdy znajdują się dwie oznakowane koperty .  
- Zapytał: „Czy one też będą objęte opłatą za parkowanie?” 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że wydzielenie obszaru oznakowanego kopertą odbywa się na wniosek np. 
najemcy nieruchomości i wiąże  się to z dodatkową opłatą za dzierżawę terenu. 
                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku kolejnych głosów  
w dyskusji  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.    
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIX/409/2014 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza.   
  
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 
 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, że  Komisja, której przewodniczyła, zaopiniowała pozytywnie projekt  
uchwały. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.            
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Zdrowia, 
Rodziny – opinia pozytywna. 
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Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Jest to  „wspaniała uchwała” określająca  jasno tryb postępowania przy udzielaniu dotacji 
(zasady przyznawania, rozliczania i kontrolowania tych dotacji), traktująca wszystkie 
podmioty finansów niepublicznych równo. 
- Wstrzymał się od głosu przy uchwale  dotyczącej inkasenta  przy Placu 3. Maja, bo uważa to 
za pewien przywilej. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 18 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się” (Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona)  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXXIX/410/2014  
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz 
kontroli wykonywania zadań zleconych. 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta Sandomierza  programu 
z zakresu  polityki społecznej „Aktywny senior”. 
 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie Komisji: 
Pani Mariola Stępień -  Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – powiedziała, że  Komisja  której przewodniczyła zaopiniowała pozytywnie projekt  
uchwały. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.            
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jest to kolejna inicjatywa z zakresu opieki społecznej, w wyniku której ... chcemy 
uszczęśliwiać na siłę tym razem ludzi powyżej 60. roku życia (wcześniej uchwała dotycząca 
rodzin wielodzietnych bez względu na to, czy biedne, czy bogate). 
- Sama procedura uprawniająca do korzystania z tego Programu jest droższa niż przykładowo 
fili żanka kawy (może do kawy i herbaty należałoby zaproponować również piwo).  
- Zważywszy, iż  obecnie pracuje się do 67. roku życia – zdaniem Radnego – jest to forma  
jałmużny (być może związanej ze zbliżającymi się wyborami) 
- Jego zdaniem ta uchwała to „sztuka dla sztuki”. 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
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- Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia i „tu 
nie chodzi tylko o kawę, ale o aktywizację osób starszych” 
- Dotychczas zainteresowanych projektem „Aktywny Senior” jest 15 osób i są to osoby 
wykluczone, które „chcą mieć towarzystwo” ,”….chcą wyjść z domu” 
- Społeczeństwo się starzeje i powinno być więcej takich inicjatyw. 
  
Przewodniczący  Rady Miasta Sandomierza -  Pan Marceli Czerwiński - powiedział, między 
innymi, że: 
- Kawa i herbata mają tutaj znaczenie symboliczne. 
- Do dnia dzisiejszego chęć współpracy w ramach projektu „Aktywny Senior” zgłosiły  
4 sandomierskie lokale gastronomiczne. 
 
Pani Iwona Olechowska  –  Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Katalog usług adresowany do seniorów jest szerszy i nie ogranicza się do „nieszczęsnej 
kawy i herbaty” i będzie systematycznie poszerzany. 
- Być może zechcą z tego programu korzystać również osoby, które nie korzystają z pomocy  
Ośrodka Pomocy Społecznej. nie objęte opieką  społeczną. 
- Przy realizacji  Programu  „Aktywny senior” OPS korzysta z doświadczeń  „Programu 3+” 
(pomoc dla rodzin wielodzietnych). 
 
Pan Marek Jarema - Radny Sandomierza  
 
Zapytał: kto będzie dopłacał lokalom za darmową kawę i herbatę ? 
 
Pan Jerzy Borowski  – Burmistrz Sandomierza 
 
„Nikt nie dopłaca, to inicjatywa ludzi dobrej woli” 
 
Pan Marek Jarema – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Podoba Mu się ta idea.  
- Rozumie, że kawa jest tu hasłowo , jest pretekstem do wyjścia z domu i może należy ująć ją 
w cudzysłów. 
- „A ż sobie przypomniałem ile mam lat” 
 
Pan Maciej Skorupa -  Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Gratuluje pomysłu Panu Burmistrzowi i Sandomierskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
- Proponowanie piwa za darmo uważa za niepoważne i taka sytuacja nie powinna się   
powtórzyć. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Będzie polemizował z wypowiedzią Radnego – Pana Janusza Sochackiego sugerującą , że  
Proponowany Program jest inicjatywą przedwyborczą. 
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-„Najgorsze co może spotkać człowieka to samotność i siedzenie w domu” i ma zamiar – 
dając dobry przykład – pójść na takie spotkanie, bo „Ci ludzie potrzebują pomocy, rozmowy”. 
- Należy pamiętać, że „my też kiedyś będziemy starzy” . 
- Jeżeli Radnemu nie podoba się projekt uchwały - nie musi „podnosić ręki”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej, jak sama nazwa wskazuje, został powołany po to, aby  
z pieniędzy podatników pomagać osobom biednym, osobom które nie radzą sobie z 
życiowymi  problemami. 
Pomoc OPS nie jest adresowana do tych, którzy skończyli np. 60 czy 70 lat i siedzą w domu. 
- Do projektu uchwały podchodzi ironicznie (prowokacyjnie proponując piwo), bo wokół  
znajduje się dziesiątki instytucji, które zajmują się lub mogłyby to robić bez biletów, 
legitymacji czy uchwał Rady Miasta. 
Przykładowo: Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie można spędzić czas, nawet wypić kawę, 
funkcjonuje w Sandomierzu również Uniwersytet Trzeciego Wieku, są instytucje kościelne 
(np. ostatnio wybudowana świetlica obok Kościoła na ulicy Ożarowskiej). 
- Kilkuzłotową zniżką na kawę nie zmusi się nikogo do wyjścia z domu, a tworzenie kolejnej 
instytucji jest błędem i  jest to – zdaniem Radnego - „gra wyborcza”. 
- Podjęcie tej uchwały spowoduje  dodatkową produkcję dokumentów, legitymacji, urzędnicy 
będą pisali kolejne sprawozdanie i w konsekwencji zostaną niepotrzebnie wydane pieniądze. 
- Wiek jest zdecydowanie zaniżony – Dzisiaj osoba 60. letnia jest osobą aktywną, sprawną 
fizycznie i umysłowo (a i dużo starsi ludzie są w dobrej formie). 
- Pomoc społeczna ma trafiać do tych,  którzy jej autentycznie potrzebują i po to jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Dla ludzi, którzy się nudzą, którzy mają dużo czasu, jest szereg instytucji, które wychodzą lub 
powinny wychodzić do nich z ofertą. 
-„Nie działa prawidłowo Muzeum, nie widać BWA, na które  dajemy pieniądze.”  
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- „Ale to nie jest na temat.” 
-„Ja Pana nie widziałem w BWA”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza  
 
Powiedział: 
- To jest na temat. 
- Też nie widział Pana Przewodniczącego w wielu miejscach i tego nie wypomina:” Pan ma 
czas, to może chodzić”  
 
Pan Tomasz Masternak - Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Inicjatywa jest ze wszech miar słuszna i potrzebna. 
-  Jego zdaniem  za mało jest  takich gestów, które „nie wiążą się z finansami”, a czasami 
wystarczy zwykłe podanie ręki.  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak kolejnych  zgłoszeń 
- Zamknął dyskusję. 
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- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta 
Sandomierza  programu z zakresu  polityki społecznej „Aktywny senior”. 
-  I na podstawie  wyniku głosowania: 16 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu 
(Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność usprawiedliwiona) stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXIX/411/2014 
w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta Sandomierza  programu z zakresu  polityki 
społecznej „Aktywny senior”. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza 
do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury. 
 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali II wersję projektu uchwały 
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną. 
 
Opinie Komisji: 
Pan Marcin Marzec -  Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty , Kultury i Sportu 
oraz Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji powiedział, że Komisja na posiedzeniu 
w dniu 25 kwietnia br. zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały i zaproponowała  jako 
przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza Radnego – Pana Piotra Majewskiego. 
 
Radny – Pan  Piotr Majewski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że proponuje jako przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza kandydaturę  Pana  
Jana Borzęckiego ? 
 
Pan Jan Adam Borzecki nie wyraził zgody na kandydowanie do  Rady Programowej SCK. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  
- Poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Piotra Majewskiego do Rady Programowej 
Sandomierskiego Centrum Kultury. 
Głosowano: 16 „za”,0 „przeciw” 1 osoba „wstrzymała się” od głosu , (Radny – Pan Piotr 
Majewski nie głosował, Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność usprawiedliwiona)) 
- I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIX/412/2014 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady 
Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury. 

 
Ad. 17  
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okr ęgowego  
w Sandomierzu, powołanej uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku.    
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 (Wniosek Burmistrza Sandomierza)   
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  
- Powiedział, że w przypadku tego projektu uchwały również Państwo radni mają przed sobą  
II wersję dokumentu. 
- Poprosił o opinię Komisji: 
Pan Andrzej  Majewski  – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i  Sportu - 
powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
Rada Muzeum Okręgowego została wybrana przez poprzedniego organizatora: Radę Powiatu 
i zgodnie z obowiązującym wówczas Statutem składała się z 7 osób. 
- W związku ze zmianą organizatora Muzeum, w porozumieniu z pozostałymi  
organizatorami i Ministerstwem Kultury przyjęto nowy Statut, zgodnie z którym w skład 
Rady Muzeum wchodzi 10 osób. 
- Ponieważ kadencja obecnej Rady Muzeum kończy się w 2015 roku, istnieje konieczność  
uzupełnienia składu o 3 członków. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał  obecnych na sali 
kandydatów do Rady Programowej – Panią Barbarę Rożek i  Pana Wojciecha Dumina: czy 
wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu? 
 
Pani Barbara Rożek i Pan Wojciech Dumin wyrazili zgodę. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Z projektu uchwały wynika, że w skład Rady Muzeum wchodzą przedstawiciele trzech 
podmiotów finansujących Muzeum oraz reprezentanci podmiotów finansowanych przez 
Miasto. 
- Jego zdaniem jest to sztuczne rozbudowywanie instytucji. 
 
Pani Ewa Kondek -  Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Rolą członków Rady Muzeum jest doradzanie dyrektorowi Muzeum w sprawach  
merytorycznych dotyczących np. wystaw i „Dlatego są to osoby związane z pracą 
merytoryczną” (nie decydują o finansach Muzeum) 
- Ustawa o muzeach określa, ilu przedstawicieli może mieć dana instytucja. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
A gdzie tu jest napisane, że to jest Rada Programowa ? 
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Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że te sprawy precyzuje Regulamin Muzeum, na podstawie którego Rada 
prowadzi swoją działalność. 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Niewątpliwie w skład Rady Muzeum wchodzą osoby  godne zaufania. 
- Wśród kandydatów do Rady Muzeum nie ma przedstawiciela Rady Miasta, a zdaniem 
Radnego mógłby nim być np. członek Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pani Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że Ona jest przedstawicielem Rady Miasta Sandomierza w Radzie Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sochacki - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że 
- Z projektu uchwały wynika, że Pani Irena Godyń jest członkiem Rady Muzeum wskazanym 
przez tę Radę. 
Czy Rada Muzeum może wybierać swojego przedstawiciela do Rady Muzeum ? – pyta 
Radny. 
- Projekt uchwały jest niestarannie, niezgrabnie napisany. 
 
Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Ew. uwagi (dotyczące powoływania członków Rady muzeum) powinny być kierowane do  
ustawodawcy. 
- Program do sporządzania uchwał jest niedoskonały. 
 
Pan Janusz Sochacki - Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że nie czuje się przekonany i to sprawdzi. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że z projektu uchwały wynika, że Pani Godyń występuje w czterech osobach. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta – za zgodą Rady Miasta Sandomierza 
wyrażoną w głosowaniu: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie 
głosowała, poddał pod głosowanie an bloc przyjęcie kandydatur: Pani Barbary Rożek, Pana 
Wojciecha Dumina i  Pana Jana Hajduka do Rady Muzeum.  
Wynik w/w głosowania: 18 „za”, 0 ”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – kandydatury 
przyjęto jednogłośnie. 
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, powołanej uchwałą Nr 
XVII/111/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 2012 roku.  
Wynik głosowania: 18 ”za”, 0”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. (Radny – Pan 
Andrzej Bolewski – nieobecność usprawiedliwiona) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXIX/413/2014 
w sprawie uzupełnienia  składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, powołanej 
uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 2012 roku.  
   
Ad. 18 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Sandomierz. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że z uwagi na obszerność opracowania, materiały były do wglądu w biurze 
Rady Miasta. 
-  Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie i na podstawie  wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu, (Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) 
–Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  
zapoznała się z materiałami dotyczącymi zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla 
Gminy Sandomierz. 
 
Ad. 19 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 
rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że z uwagi na obszerność  opracowania, materiały były do wglądu w biurze 
Rady Miasta. 
-  Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji  Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie i na podstawie  wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu, (Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) 
-Stwierdził  przyjęcie   przez Radę Miasta Sandomierza  
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Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 
 
 
Ad. 20 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia 
pozytywna.  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie i na podstawie  wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu, (Radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) 
-Stwierdził  przyjęcie   przez Radę Miasta Sandomierza  
Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 
 
Ad. 21    
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty - jak 
niżej: 
- Radny – Pan Maciej Stępień – złożył wniosek o umożliwienie Mu 10.minutowego   
wystąpienia na sesji Rady Miasta (ale jest nieobecny na sesji i nie znamy przyczyny absencji) 
- Powiedział, że jako Przewodniczący Rady Miasta wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady 
Miasta z „garstką” Radnych wziął udział w 14 imprezach, w tym, miedzy innymi,  
w interesującym spotkaniu z pierwszym Polskim kosmonautą – Mirosławem 
Hermaszewskim. 
 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi: 
         - Pismo Pana T. R.*) w sprawie MPZP dla terenów ulic: Polna, Partyzantów, Salve      
           Regina. 
         - Skargę Państwa R. i T. K.*) na uchwałę Rady Miasta. 
         - Pismo dot. naruszenia stosunków wodnych (Pani E. K.*) i Pani A. F.*)) 
         - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  informuje o zastrzeżeniach do Uchwały  
           podjętej przez Radę Miasta Sandomierza.  
         - Pismo Klubu Sportowego „Wisła” 
         - Zaproszenie dla Państwa Radnych na: 
                        1. Wykład  prof. Jerzego Stępnia – 4 czerwca 2014 roku Zamek Królewski  
                            w  Sandomierzu.   
                        2.  „Noc Muzeum” w Sandomierzu. 
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                        3.  „Noc Legend” organizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych o planowanym  terminie kolejnych dwóch sesji 
Rady Miasta Sandomierza: 
- 11 czerwca 2014 roku  (absolutoryjna). 
- 25 czerwca 2014 roku.  
 
Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Spóźnił się  na sesję, ponieważ uczestniczył w spotkaniu  zorganizowanym na polecenie 
Premiera - Pana Donalda Tuska, w sprawie określenia stanu ochrony przeciwpowodziowej  
w Sandomierzu i okolicach w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi 
mówiącymi o ryzyku powodzi. 
- W w/w spotkaniu  uczestniczyli: generał Janusz Skulich –Dyrektor Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, Wojewodowie Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, 
przedstawiciele Rządu,  Starostwa Powiatowego, Służb Policyjnych, i Państwowej Straży 
Pożarnej. 
- Na w/w spotkaniu poinformował zebranych, że równolegle z podnoszeniem wałów  
powinna być prowadzona wycinka krzaków w tzw. miedzywalu (znawcy tematu twierdzą, że    
przepływało  by o 1/3 wody więcej i  nie byłoby zagrożenia powodzią) 
- Prosił również o wzmożenie działań na odcinku od Sandomierza  do Tarnobrzega, gdzie od 
2010 roku nic nie zrobiono. 
- W dniu dzisiejszym zacznie funkcjonować sztab przeciwpowodziowy. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
-„Czy nie lepiej byłoby już ludzi powiadomić o możliwości powodzi”  
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Stosowne komunikaty dotrą do mieszkańców Sandomierza  - między innymi w Internecie na 
oficjalniej stronie Miasta. 
- Informacje będą również przesyłane – za zgodą zainteresowanych – w formie informacji w  
sms-owym systemie informowania o zagrożeniach. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że przed chwilą 
otrzymał  pismo przesłanie e-mailem przez Państwa K.*) o godzinie 10:24 (dot. sprawy  
nieruchomości – Opatowska 3a) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Przedstawił zebranym stanowisko Sądu w Kielcach w tej sprawie. 
- Powiedział: Konsultuje sprawę z prawnikami i „Zastanawiam się czy nie zamknąć ksiąg 
wieczystych” 
 
Pan Janusz Sochacki - Radny Sandomierza 
 
-„Co to znaczy zamknąć księgi wieczyste?”  
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Powiedział, że chodzi o brak możliwości dopisywania już czegokolwiek w księgach 
wieczystych. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza i Pan Jerzy Borowski – Burmistrza 
Sandomierza  wymienili opinie na temat przygotowanej przez prawników uchwały dot. TBM. 
 
Ad. 22 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Gratuluje nowym Członkom Rady Programowej Muzeum. 
- Prosił Pana Przewodniczącego, aby Rada Miasta cyt. „pochyliła się” nad problemem    
ochrony zdrowia w Mieście. 
 Przedstawiciel Miasta przy Radzie Społecznej SP ZZOZ powinien przedstawić Radzie 
stosowne sprawozdanie. 
- Korzystając z obecności Pana Burmistrza wraca do sprawy awarii oświetlenia na ulicy 
Mickiewicza („Nie jestem zadowolony z odpowiedzi zastępcy burmistrza”)  
- Jest problem z koszeniem trawy na poboczach przy ulicy Mickiewicza. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
„Podejmę skuteczne działania.” 
 
Pan  Marek Jarema - Radny Sandomierza 
 
- Zapytał się jak wygląda sprawa budowy drugiego mostu w Sandomierzu (w kontekście  
wizyty prominentnych osób oraz możliwości pozyskania funduszy unijnych).   
- Powiedział, że jest to bardzo ważna sprawa, zwłaszcza dla przedsiębiorców z prawej strony 
Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Sprawa drugiego mostu jest dla niego priorytetem i konsekwentnie zabiega o przychylność 
strony rządowej do tej inwestycji. 
-  Nie odpowie jakie będą efekty dzisiejszego spotkania. 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
-  Że przedwczoraj  upłynęła  5. Rocznica wizyty w Sandomierzu śp. Prezydenta RP – Pana  
Lecha Kaczyńskiego. 
- O potrzebie uczczenia tego niewątpliwie w historii Sandomierza wyjątkowego wydarzenia. 
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Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Ośmielony zapytaniem o ulicę Mickiewicza (która ma chodniki po obu stronach i nie 
kwestionując potrzeby jej  oświetlenia) pozwala sobie upomnieć się o ulicę Salve Regina: 
ulica wąska, bez chodników, ruch dwukierunkowy, brak oświetlenia od wielu lat. 
Konieczne jest podjęcie niezbędnych kroków rozwiązujących trudną sytuację Mieszkańców 
tej ulicy. 
- Nawiązując do deklaracji Przewodniczącego Rady dot. sprawy informacji na temat  
kondycji Sandomierskiego Szpitala, uprzejmie informuje, że jest przedstawicielem Rady 
Miasta Sandomierza w Radzie Społecznej SPZ ZOZ i jedynie na temat pracy tej Rady może 
mówić. 
Sugeruje zaproszenie na sesję dyrektora Sandomierskiego Szpitala lub innej kompetentnej 
osoby. 
- Składa wniosek o poważne zainteresowanie się  sytuacją Sandomierskiego Ogrodniczego 
Rynku Hurtowego S.A.  
Są tam przedstawiciele Miasta, Radni i warto byłoby posłuchać co się tam dzieje i dlaczego. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że jeśli tylko znajdą się pieniądze w budżecie, to ulica Salve Regina będzie 
remontowana. 
 
Ad. 23  
Zamknięcie obrad. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXIX 
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.).  
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