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Protokół  Nr 36 
XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza 

18 grudnia 2013  roku - Ratusz 
                                 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.05 
 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXVI sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek  
i Pana Marka Bronkowskiego – Zastępców Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem 
Miasta jednostek, nadkomisarza Piotra Deronia - Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji, 
Krystynę Sochę - Panią Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Mieszkańców 
Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Grzegorz Cież -  Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury   
 

W  posiedzeniu XXXVI  sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 Radnych  
Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  

Radni – Pan Wojciech Czerwiec  i  Pan Janusz Sochacki – 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 - Pan Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Radnego - 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: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się”, ( 4 radnych – spóźnienie 
usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że 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: 
- Powiedział, że w terminie ustawowym wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do 
Porządku obrad dzisiejszej sesji 2 projektów uchwał dotyczących: 
           - zmian w budżecie Miasta na 2013 rok  
           - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  lata 2013-2026. 
Państwo Radni otrzymali tekst jednolity Porządku obrad rozszerzony o w/w dwa projekty 
uchwał – patrz punkt 7. i 8.  
-  Zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku obrad XXXVI sesji Rady 
Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu  uchwały: 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania  
dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania 
 
Uzasadniając potrzebę podjęcia w/w uchwały Pan Burmistrz powiedział, że  
w przedstawionym w dniu dzisiejszym projekcie uchwały zostały uwzględnione wnioski 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (która wszczęła postępowanie nadzorcze  
w stosunku do uchwały Nr XXXIV/359/2013 ) 
- Powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2026 wprowadzono zmianę, która  umożliwi sprawne funkcjonowanie Urzędu. 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z brakiem kolejnych 
wniosków: 
- Powiedział, że Państwo Radni otrzymali wersję II projektu uchwały zawierającą zgłoszoną 
przez Pana Burmistrza autopoprawkę dotyczącą WPF na lata 2014-2026 (górny prawy róg II, 
na dole strona 5.) 
-  Poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do Porządku 
obrad dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XXXIV/359/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz 
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
 
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących   się” od głosu, (1 radny – 
spóźnienie usprawiedliwione).  
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta  
o punkt  o treści:  
„9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta  
    Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
    dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu  kontroli  
    prawidłowości ich wykorzystywania.” (kolejne punkty  Porządku obrad otrzymują pozycję  
    o numer wyższą: Komunikaty – 10., Interpelacje – 11., Zamknięcie obrad. – 12. 



 

3 
 

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXXVI sesji  rozszerzony o w/w projekt uchwały  
  Wynik głosowania: 18 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu,  
   (Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta – jak 
niżej:  
 
   1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
   2. Powołanie sekretarza obrad. 
   3. Przyjęcie porządku obrad. 
   4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
       lata 2014-2026. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok:              
            1)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza  
                   Miasta. 

2)  Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu ‘2014. 
3)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
      budżetowej. 
4)  Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 
5)  Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, w tym odczytanie  
     ostatecznej opinii na  temat projektu budżetu. 
6)  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7)  Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
      lata 2013-2026. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta  
    Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
    dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu  kontroli  
    prawidłowości ich wykorzystywania. 
10. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o   
      działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 
11. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad. 
                                                                                    
Ad. 4     
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił informację o bieżących sprawach 
Miasta z realizacji zadań w okresie od 4 grudnia 2013 roku do 18. grudnia 2013 
przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu  18 grudnia 2013 r. 
 
Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 4.12.2012 roku 

do 18.12.2013 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 18  grudnia 2013 r. 



 

4 
 

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 także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające  
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
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.:  2 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
 
Wydział  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
 

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 1 umowę notarialną  sprzedaży nieruchomości gruntowej 
- zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętej pod drogę           
 ul. Dąbrowskiego 
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, 
- zawarto 2 porozumienia w sprawie rozwiązania umów dzierżawy gruntów Gminy 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 42 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
 

 Wydział Spraw Obywatelskich  
 
1. Zorganizowano II Przegląd Spektakli Profilaktycznych, w którym wzięły udział zespoły 

teatralne z sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz świetlic 
socjoterapeutycznych „Bajka” i „Przystań” 

2. Sfinansowano superwizję dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 

3. Wydano 2 decyzje w sprawie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

4. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 

 
Wydział  zamówień publicznych  
 

1. W dniu 16.12.2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn. 
„Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” 
Wpłynęło 11 ofert (najtańsza oferta - Konsorcjum: pełnomocnik – Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia; partnerzy: 1. PBI 
Holding Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, 2. Przedsiębiorstwo Drogowo 
Mostowe w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, 3. PBI WMB Sp. z o. o. , ul. 
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Błonie 8, 27-600 Sandomierz, 4. PBI Sprzęt Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 
Sandomierz). 
Trwa sprawdzanie. 

 Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 08.12.2013 r. – „Złote jubileusze par małżeńskich”  - uroczystość odznaczenia 
sandomierskich małżeństw medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przybyłych na tę okoliczność gości przywitali: Jerzy Borowski – Burmistrz 
Sandomierza, Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta oraz Barbara 
Gadawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, wręczenia medali w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał gospodarz miasta, życząc wszystkim 
Jubilatom wszelkiej pomyślności; zwieńczeniem wyjątkowej uroczystości był występ 
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 i młodzieży z Sandomierskiego Studia 
Piosenki, działającego przy Sandomierskim Centrum Kultury, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

2) 08.12.2013 r. – „Warto być Polakiem” – otwarcie wystawy poświęconej pamięci 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego, podstawową bazą 
dokumentacyjną, na której oparto wystawę, są najistotniejsze i najbardziej 
charakterystyczne fragmenty przemówień, wykładów, listów i wywiadów Lecha 
Kaczyńskiego z lat 2005-2010, opatrzonych fotogramami z okresu prezydentury; 
ekspozycja ukazuje również dzieciństwo, okres działalności niepodległościowej  
w PRL oraz pozostałe etapy działalności publicznej śp. Lecha Kaczyńskiego, do 
momentu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 
grudnia 2005 roku, miejsce wystawy: Rynek Starego Miasta, 

3) 09.12.2013 r. – „Największy Pożeracz Książek 2013 roku” – rozstrzygnięcie 
konkursu czytelniczego; w rywalizacji o tytuł „Największego Pożeracza Książek 2013 
roku” wzięły udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat, w tegorocznej akcji komisja 
wyróżniła także najmłodszych czytelników w kategorii do lat 7, największą ilością 
przeczytanych książek w przedziale wiekowym 7-14 lat mogą pochwalić się laureaci 
pierwszego miejsca: Martyna Justyniarska, Barbara Pęgielska oraz Alicja Złotek, tytuł 
„Największego Pożeracza Książek” wśród najmłodszych czytelników otrzymali: Julka 
Brzozowska, Julka Głowacz, Bartek Kondrat, Jaś Kownacki, Bartek Korzynek, Jaś 
Strach, Dominik Podolecki, Jaś Walas oraz Maciej Węgiel; celem organizowanej 
corocznie akcji jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży,  
a także wytworzenie nawyku korzystania z księgozbioru biblioteki publicznej, 
miejsce: kino „Starówka”, 

4) 10-13.12.2013 r. – „Gwiazda nadziei 2013” – kiermasz ozdób bożonarodzeniowych 
w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Sandomierzu, na kiermaszu można było nabyć 
piękne ozdoby świąteczne, wykonane przez pracowników i dzieci z sandomierskiego 
przedszkola – w postaci: witraży, łańcuchów, stroików, wiszących ozdób na choinkę, 
choinek wykonanych z szyszek, wstążek itp., oraz ozdobnych kul z wikliny, zebrane 
pieniądze zostały przekazane na Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia, 

5)  11.12.2013 r. – II Przegląd Spektakli Profilaktycznych - w wydarzeniu 
uczestniczyło 11 zespołów teatralnych z sandomierskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, a także Świetlic Socjoterapeutycznych „Przystań” i „Bajka”; grupy 
rywalizowały między sobą prezentując spektakle dotyczące trudnych problemów 
występujących wśród dzieci i młodzieży; w kategorii szkół podstawowych, komisja 
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konkursowa przyznała pierwsze miejsce i nagrodę główną dla Zespołu „Przystanek 
Dwójka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, w kategorii szkół 
gimnazjalnych komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce i nagrodę główną dla 
zespołu „Gra Słów” z Katolickiego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w 
Sandomierzu; celem imprezy była promocja zdrowego stylu życia przez 
upowszechnianie wzorców prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, zaangażowanie 
nauczycieli, wychowawców i rodziców w oddziaływanie profilaktyczne oraz szerzenie 
kultury żywego słowa, miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej 
Sandomierskiego Centrum Kultury, 

6) 13.12.2013 r. – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – w kolejną rocznicę 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przedstawiciele sandomierskiego 
samorządu, w imieniu mieszkańców miasta, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod 
pomnikiem „Płomień Nadziei",  

7) 13.12.2013 r. - „Szopki Bożonarodzeniowe 2013” – wernisaż wystawy szopek 
bożonarodzeniowych połączony z wręczeniem nagród dla autorów najpiękniejszych 
szopek; eksponowane prace zostały wykonane w ramach konkursu organizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Tratwa” przy 
współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sandomierzu; o miano najpiękniejszej 
rywalizowało 19 szopek, wszystkie charakteryzowały się różnorodnością technik, 
nowatorskimi pomysłami, a także zachwycały bogactwem detali; autorami prac byli 
m.in.: podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów 
samopomocy; dodatkowo zaprezentowane zostały prace fotograficzne oraz plastyczne 
powstałe w ramach projektu „ Foto Art w terapii”,  miejsce: galeria Centrum Rekreacji 
MOSiR, 

8) 13.12.2013 r. – „Imago” – wernisaż prac malarskich Honoraty Świderskiej; inspiracją 
do powstania wystawy jest zjawisko przemiany, metamorfozy w jej sensie 
egzystencjonalnym; imago to ostatnie stadium wykluwania się motyla z poczwarki, w 
którym z pozornie martwego organizmu rodzi się piękny barwny owad; metamorfoza, 
przez jaką przechodzi motyl niesie wiele konotacji z procesem inteligentnego rozwoju 
jednostki, jej osobowości, duchowości i materialnego wymiaru jej egzystencji, autorka 
wystawy jest instruktorem malarstwa i rękodzieła dla dorosłych i plastyki dla dzieci; 
miejscem wystawy jest „Cafe Galeria”,  

9) 14.12.2013 r. – „Rockowe Mikołajki” – koncert muzyki rockowej, podczas imprezy 
wystąpiły zespoły: „Chainsaw”, „Lacrima” oraz „Octagony”, organizatorem koncertu 
było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: klub „Lapidarium”.  

         
Sport 

1) 05.12.2013 – Turniej Mikołajkowy w Świetlicy „Dworek”  – impreza 
zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, podczas 
turnieju dziewczynki rywalizowały ze sobą w warcaby, natomiast chłopcy wzięli 
udział w turnieju tenisa stołowego, najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz 
statuetki, każdy z uczestników mógł liczyć na pamiątkową czapeczkę, 

2) 06.12.2013 r. – „Wyścig do Świętego Mikołaja”  – impreza sportowa           
 z udziałem uczniów klas I –VI sandomierskich szkół podstawowych, mali sportowcy 
mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności m. in.: w biegu slalomem z ogromną piłką, 
w spinaczce na dmuchany zamek, w rzutach piłeczkami do celu oraz w tworzeniu 
choinkowego łańcucha, ważnym elementem stroju sportowego w tym dniu była 
czapka, podkreślająca mikołajkowy charakter spotkania, poczynaniom zawodników 
bacznie przyglądał się Święty Mikołaj, którego tego dnia nie mogło zabraknąć 
podczas sportowej rywalizacji; w ogólnej klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
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nr 3; wszyscy zawodnicy otrzymali medale, dyplomy oraz słodkie upominki; 
turniejowym zmaganiom towarzyszył występ Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz 
zespołu Mażoretek, miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, 

3) 06.12.2013 r. – Mikołajkowe Zawody Pływackie – impreza sportowa dla 
najmłodszych, w zawodach wzięli udział uczniowie klas II-IV                            
 z sandomierskich szkół podstawowych (roczniki 2003-2005, a także młodsi), młodzi 
zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 25 metrów stylem 
grzbietowym i 25 metrów stylem dowolnym (rocznik 2005 i młodsi) oraz 50 metrów 
stylem grzbietowym i 50 metrów stylem dowolnym (roczniki 2003-2004), zwycięzcy 
otrzymali medale i dyplomy, wszyscy uczestnicy mogli liczyć na prezenty od św. 
Mikołaja, miejsce: Zespół Basenów Krytych „Błękitna fala”, 

4) 14.12.2013 r. – Udostępnienie sztucznego lodowiska na terenie Kompleksu 
Rekreacyjnego przy ulicy Żółkiewskiego - lodowisko będzie udostępniane 
bezpłatnie zorganizowanym grupom młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00-15.00; wejścia indywidualne będą biletowane; obiekt będzie czynny 
codziennie zgodnie z obowiązującym harmonogramem, z uwzględnieniem warunków 
atmosferycznych. 
  

Promocja 
1) 06-08.12.2013 r. – Ekipa filmowa serialu „Ojciec Mateusz” ponownie                       

w Sandomierzu – podczas weekendowego pobytu w nadwiślańskim mieście 
filmowcy kręcili ujęcia plenerowe do kolejnych części przygód księdza Mateusza 
Żmigrodzkiego, sympatycy serialu mogli zobaczyć w pracy niemal wszystkich 
odtwórców głównych ról: Artura Żmijewskiego, Michała Pielę, Piotra Polka, Kingę 
Preis, Rafała Cieszyńskiego, Artura Pontka, a także Joannę Orleańską, Cezarego 
Kosińskiego i Łukasza Lewandowskiego; serial „Ojciec Mateusz”, którego zdjęcia 
plenerowe kręcone są w Sandomierzu, zapewnia doskonałą promocję miasta, piękne 
sandomierskie krajobrazy, ujęte w serialu, niezmiennie zachwycają wielomilionową 
widownię serialu, 

2) 12.2013 r. – Nowe materiały promocyjne miasta Sandomierza – miasto 
Sandomierz w związku ze zbliżającym się nowym rokiem, wydało promocyjne 
kalendarze miasta Sandomierza na 2014 rok, unikatowe zabytki i wyjątkowe 
krajobrazy zostały zaprezentowane na kalendarzach ściennych jednodzielnych, 
trójdzielnych oraz na planszowych kalendarzach o formacie B1; dodatkowo, w ramach 
przygotowań do nowego sezonu turystycznego, miasto Sandomierza wydało nowe 
Informatory w językach: polskim, angielskim i niemieckim, nowe Informatory zostały 
zaktualizowane w części dotyczącej informacji dla turystów (baza noclegowa, baza 
gastronomiczna, ważne adresy i telefony). 
 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, 18.12.2013 
 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił Państwa Radnych do 
dyskusji. 
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Pan Maciej Stępień 
 
- Powiedział, że Pan Burmistrz mówiąc o bieżących sprawach Miasta nie wspomniał  
o naborze na sekretarza Miasta ( Do tej pory nie było sekretarza, jest natomiast 2 Zastępców 
Burmistrza). 
- Zapytał: Z jakich środków będzie finansowane ? Czemu ma to służyć ?  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Taki jest wymóg ustawowy:  W każdej gminie powinien być sekretarz. 
- Zapewnia, iż nie zostaną wydatkowane większe środki („Wszystko jest pod kontrolą”) 
 
Pan Maciej Stępień 
 
„Ale ten wymóg trwa od 2009 roku. Dlaczego teraz?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że „Mija termin graniczny”. 
 
Ad.  5 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata  2014 -2026. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że  Pan Burmistrz  
zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2026 (patrz materiały otrzymane przed sesją z oznaczeniem: górny prawy róg - II, na 
dole strona - 5.) 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, 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: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, Radny – Pan Zbigniew 
Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
Uchwały Nr XXXVI/373/2013 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026. 
 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przystąpienie do  
uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na 2014 rok  zgodnie z przyjętą przez Radą Miasta 
procedurą. 
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1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta 
Sandomierza na 2014 rok. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o zabranie 
głosu Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił uzasadnienie do budżetu na 2013 
rok - (jak Załącznik do protokołu). 
 
2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu’2014. 
 
Powyższe wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
(jak załącznik do protokołu). 
 
3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Pan Cezary Gradziński  – Skarbnik 
Miasta (jak załącznik do Protokołu). 
 
4. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinie do  projektu Budżetu’2014 przedstawili kolejno Przewodniczący komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza: 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna  
Pan  Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta Rady Miasta –  brak opinii z uwagi na brak quorum podczas omawiania  
projektu budżetu’2014. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że komisja, której 
przewodniczy miała swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
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. 
Pan  Maciej Kuśmierz -  Przewodniczący Komisji Polityki  Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna (pod warunkiem, że  zostanie uwzględniony zgłoszony przez Komisję wniosek) 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –  opinia pozytywna 
(opinia dot. Dział: Administracja) 
 
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
 
          Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu 
Miasta  na 2014 rok odczytał Przewodniczący  tej Komisji – Pan Andrzej Gleń. 
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(jak Załącznik do protokołu) 
 
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta – zapytał  o ew. wnioski, pytania  
i uwagi dot. projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Ponawia wniosek dotyczący  tzw. budżetu obywatelskiego: jakąś sumę pieniędzy przekazuje 
się do dyspozycji Mieszkańców, którzy decydują, na co zostaną one przeznaczone  
(w przypadku Sandomierza np. kilkaset tysięcy zł) 
Jest to lekcja samorządności oraz sposób na zaktywizowanie społeczeństwa, „A aktywne 
społeczeństwo to luksus a nie zagrożenie”.  
Wiele samorządów wprowadziło ten zwyczaj (Kielce, Tarnobrzeg) , a budżet obywatelski  
będzie coraz popularniejszy. 
- Nie może nie powiedzieć o Placu 3. Maja – Ten temat bowiem powraca co roku: 
      - Zrobiony został pierwszy ruch i radny ocenia go pozytywnie „pomimo pewnych  
        kontrowersji związanych z projektem i brakiem konsultacji” (mówił o tym na  
        poprzedniej  sesji) 
      - Uważa, że temat należy kontynuować, a nie odkładać „z roku na rok”. 
- W planach inwestycyjnych na rok bieżący jest zaplanowana „Rewitalizacja Parku 
Miejskiego” – Nie są jeszcze gotowe Programy operacyjne i wydaje się, że ta inwestycja  
znowu nie zostanie zrealizowana. 
- Z uwagi na powyższe może jednak należałoby kontynuować prace przy Placu 3 Maja. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi, że: 
- W budżecie’2014 „wychodzimy naprzeciw budżetom obywatelskim” – chodzi o kwotę 
2 280 000 zł. 
- Jeżeli będzie jakaś inicjatywa społeczna, „To my się do niej dołożymy”. 
 
Pan  Mirosław Czaja 
 
„To nie o to chodzi. Pan dobrze wie o czym ja mówię.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi,  że: 
- Jakiś czas temu przedstawił Państwu Radnym projekt zagospodarowania Placu 3. Maja, ale 
wówczas nie podjęto tego tematu „z pewnych względów”.  
- Ludzie mieszkający przy tym Placu żądają miejsca odpoczynku, a nie straganów i bud. 
- Obecnie są wywożone blaszane budy, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. 
- Są przygotowane projekty i są prowadzone rozmowy ze Stowarzyszeniem Kupców (do 
wglądu dla  zainteresowanych) 
- To ma być Zielony Rynek dla Mieszkańców: towar dziś przywieziony ma być dzisiaj 
zabrany (nie może być mowy o składowaniu towaru). 
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Pan Krzysztof  Niżyński 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Przygotowany projekt budżetu – Jego zdaniem – odpowiada wyborcom. 
- Zwłaszcza powinni być zadowoleni Mieszkańcy tzw. Osiedla Wojskowego oraz ulicy 
Lubelskiej, również  sekcje sportowe. 
- Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie został przekroczony deficyt budżetowy. 
- Gratuluje Panu Burmistrzowi. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Będzie głosował za budżetem. 
- Prosi Pana Burmistrza, aby w trakcie realizacji budżetu mieć na uwadze ogromne koszty: 
płace, ogromne miliony przejadane, które „nie przynoszą efektów”, nie generują nowych 
miejsc pracy. 
 Po to jest samorząd, aby tworzyć miejsca pracy i „powodować rozwój Miasta (patrz – Park 
technologiczny  Sandomierz). 
- Cieszy się, że  Pan Burmistrz potwierdza zamiar oddania społeczeństwu Placu 3. Maja. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  Pan  Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta Sandomierza na 2014 rok (podczas głosowania obowiązuje zwykła większość) 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „ wstrzymały się ”  od głosu.  
 
Pan Marceli Czerwiński  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 16 głosami „za”, przy  3 
głosach „wstrzymujących się”  uchwaliła budżet na 2014 rok podejmując  
 

Uchwałę Nr XXXVI/374/2013 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok. 

 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Pogratulował Panu Burmistrzowi oraz  osobom pracującym nad projektem budżetu na 2014 
rok, życząc jego realizacji dla dobra Mieszkańców Miasta. 
- Prosi o to, aby kochać Sandomierz i siebie nawzajem. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dziękuje tym Radnym, którzy głosowali „za” i  tym, którzy się wstrzymali od głosu ”choć 
nie wie dlaczego”. 
- Ci z Radnych, którzy się wstrzymali będą żałować, że nie poparli tej uchwały, bo jest to 
dobry budżet dla miasta. 
- Są prowadzone rozmowy na temat utworzenia Parku Technologicznego i ew. nowych miejsc 
pracy. 
- Przewidywany koszt budowy ulicy Lwowskiej „bis” to 30 mln zł (wstępnie szacowano na 7 
mln zł) 
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Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 rok. 
 
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 oraz 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 
powiedział, że komisja wspólna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Sandomierza 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
Pan Przewodniczący  stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXVI/375/2012 
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 rok. 

 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
lata 2013-2026.  
(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 Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
powiedział, że komisja  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
        
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymała  się” od głosu, (radny – Pan Zbigniew Rusak – nieobecność 
usprawiedliwiona) - stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
 
                                               Uchwały Nr XXXVI/376/2013 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  lata 2013-2026. 
 
Ad.  9 
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu  
kontroli prawidłowo ści ich wykorzystywania. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
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Przypomniał zebranym, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji  
w dniu dzisiejszym, a potrzebę podjęcia tej uchwały uzasadnił Pan Jerzy Borowski – 
Burmistrz Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu,  radny – Pan 
Zbigniew Rusak – nieobecność usprawiedliwiona. 
Pan Przewodniczący stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXVI/377/2012 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania. 
 
Ad. 10 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty, jak 
niżej: 

• Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, 
między innymi pismo: 

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dot. wszczęcia postępowania w stosunku do   
  Uchwały Nr XXXIV/359/2013 z 6 listopada 2013 roku 
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dot. opinii o projekcie budżetu Gminy  
  Sandomierz na 2014 rok. 
- Pismo Pana Z. P.*) – Mieszkańca Sandomierza skierowane do Pana  
   Andrzeja Glenia – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 -  Zaproszenie na Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki  
  – Radę Miasta będzie reprezentował  Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący  
    Rady Miasta Sandomierza 
 - Zaproszenie od Pana Burmistrza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 24 grudnia  
    o godzinie 9. w Ratuszu. 
- Zaproszenie do Środowiskowego Domu Kultury  oraz  na  odbywającą  się w dniu  
  dzisiejszym Uroczystość Przekazania Światełka Pokoju. (godz. 15.30 , przed Ratuszem) 
 

• Poinformował zebranych o spotkaniach i uroczystościach, w których, między innymi,   
uczestniczył: 
 

- W Jubileuszu 50. lecia par małżeńskich – Ta podniosła uroczystość, która odbyła się w  
   Ratuszu. 
- W Biurze Wystaw Artystycznych  z cyklu  „Porównania”  
- W finale konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę „Największy pożeracz 
książek”, gdzie  zostało nagrodzonych  30. dzieci. 
- W Spotkaniu opłatkowym na zaproszenie  Sandomierskiego Oddziału Żołnierzy Armii 
Krajowej. 
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Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 
podziękował za otrzymane życzenia świąteczno - noworoczne i odczytał  listę instytucji, które 
przesłały życzenia, a których adresatem była Rada Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
Powiedział, że: 
- 29 grudnia o godzinie 17 odbędzie się  koncert  Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Zespołów  
współpracujących  z Sandomierskim Centrum Kultury. 
- W/w koncert  zostanie powtórzony  5 stycznia 2014 roku „na Hucie”. 
 
Ad. 11 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Celowo nie włączał się do dyskusji, bo jest to ostatnia sesja przed świętami. 
- W imieniu całego Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” oraz swoim własnym składa 
życzenia „miłości, dobra w sercu i wszystkiego najlepszego”. 
- Wybacza wszystkim krzywdy jakich doznał i prosi o wybaczenie. 
- Dziękuje za życzenia od Pana Janusza Sochackiego i prosi Radnych, aby w imieniu 
mówiącego te słowa „uściskać Go i życzyć wszystkiego najlepszego”, ”Jemu też wybaczam.” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Chciałby się odnieść do wypowiedzi Pana Burmistrza, że Członkowie Klubu „Prawa  
i Sprawiedliwości”  podczas głosowania nad uchwałą budżetowa głosowali „machinalnie, bez 
uzasadnienia”. 
- Przedstawienie tego uzasadnienia byłoby „nie na miejscu”, a „w kuluarach” „domówimy 
się”. 
- Głosował zgodnie z sumieniem i prosi o zaniechanie tego typu komentarzy. 
- Wracając do sprawy „Zielonego rynku”, to Jego zdaniem wiata nie jest dostosowana do  
naszych warunków klimatycznych i handlujący będą narażeni na zacinający deszcz i śnieg  
( „Dopóki nie wyrosną tuje”). 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- W imieniu Stowarzyszenia i Klubu Radnych „Nasze Miasto Sandomierz”  z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył serdeczne życzenia Państwu Radnym  
i mieszkańcom Miasta oraz tym wszystkim, którzy przyczyniają się do rozkwitu  
Sandomierza. 
- Życzy również obecnym, aby na każdej sesji Rady Miasta wszyscy byli  „tak wyważeni, 
spokojni i pracowici” jak na sesji budżetowej. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, między innymi, że: 
- Składa najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne obecnym na sesji  
Przedstawicielom mediów: Pani Małgorzacie Płazie, Pani Grażynie Szlęzak – Wójcik oraz  
Panu Janowi Borzęckiemu, Redakcjom, które reprezentują oraz  Czytelnikom i Słuchaczom. 
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Gratulacje dla  Pana Jana Adama Borzęckiego  z okazji   otrzymania Złotego Krzyża Zasługi.  
- Życzy „wszystkiego  najlepszego Mieszkańcom Sandomierza”. 
- Cieszy się, że „sprawdza się  nasza Policja” pod nowym przywództwem. 
 
Pan nadkom. Piotr Deroń - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu 
 
Powiedział, że: 
- W imieniu Komendanta Policji i wszystkich  Policjantów Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu dziękuje za podjęcie 2 ważnych  uchwał: dofinansowanie  zakupu samochodu 
oraz przekazanie nieruchomości gruntowej. 
- Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzy wszystkim obecnym „co dobre, 
zdrowe, przyjemne i pożyteczne”. 
 
Pan Marek Jarema 
 
- W imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” złożył  życzenia spokoju, miłości i 
mądrości. 
- Dziękuje za dotychczasową współpracę, liczy na równie dobrą w roku przyszłym. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
W imieniu własnym i Klubu Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej”  złożył wszystkim 
zgromadzonym i Ich najbliższym serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze z okazji 
zbliżających się Świąt oraz Nowego, 2014 roku.  
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 
- Zwracając się do Pana Burmistrza powiedział: ”Pozwoli Pan, że uścisnę Pana uczciwą dłoń, 
co jest reliktem w tych czasach, i aby Pan tak dalej trzymał” 
- Powiedział, że spełnił obietnicę daną przed rokiem „przejmując tę  Radę”, iż Rada  będzie 
stanowić jedno ciało. 
 
Ad. 12 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXXVI 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
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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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