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                                                          Protokół  Nr 23 
                                  z  XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           16 lipca 2008  roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  18,10 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza otwieraj�c 
XXIII sesj� Rady Miasta Sandomierza powitał wszystkich przybyłych go�ci: Pana Krzysztofa 
Krzystanka – I Zast�pc� Burmistrza Sandomierza oraz Pana Marka Bronkowskiego – II 
Zast�pc� Burmistrza Sandomierza, Pani� Tamar� Soch� – Skarbnika Miasta, Dyrektorów 
podległych jednostek  PGKiM i PEC, Mieszka�ców Sandomierza oraz Przedstawicieli prasy i 
radia. 
Szczególnie  serdecznie Pan Przewodnicz�cy  powitał przedstawicieli Ekologicznego 
Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki – Pana  Władysława Brudek – Przewodnicz�cy 
Zarz�du EZGDK 0raz pana Leszka Wołowiec – Kierownika Biura Zwi�zki i Członka 
Zarz�du EZGKK –  zaproszonych na dzisiejsz� sesj� w zwi�zku z  jednym z tematów 
b�d�cych  przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
„Jestem winny Pa�stwu równie�  informacj� – przyczyn� niebecno�ci Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza jest wypadek losowy – udział w  pogrzebie.  
               W  XXIII sesji udział wzi�ło  17 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (jak Zał�cznik) 
Radni :Pan Andrzej Bolewski,  Pan Tadeusz Fra�czak, Pan Krzysztof Kandefer oraz  Pan 
Krzysztof Ni�y�ski  usprawiedliwili swoj� nieobecno�� 
W sesji uczestniczyli równie� : 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Halina Komenda – Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej 
Pani Barbara Ro�ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej 
 (jak Zał�cznik do protokołu)                   
 
          Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki przypomniał, �e Materiały na 
XXIII  sesj� Pa�stwo Radni otrzymali, zgodnie ze Statutem, z tygodniowym  wyprzedzeniem 
 i ka�dy z Pa�stwa Radnych miał mo�liwo��  zapoznania si� z nimi. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy zapytał czy s�  ew. uwagi dot.  Porz�dku obrad ? 
 
Pan Krzysztof Krzystanek – I Zast�pca  Burmistrza Sandomierza  
 
Poprosił o zdj�cie z Porz�dku obrad  dzisiejszej sesji punktu 9. Podj�cie uchwały  w sprawie 
dzier�awy nieruchomo�ci w zwi�zku z wycofaniem si� potencjalnego dzier�awcy. 
 
„Rozumiem , �e Pan Burmistrz wycofuje swój wniosek” powiedział Pan Przewodnicz�cy  i 
zapytał o ew. dalsze  wnioski dotycz�ce Porz�dku obrad  dzisiejszej sesji. 
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Pan Robert Sobieraj 
 
Poprosił o zdj�cie z Porz�dku obrad dzisiejszej sesji punktu 10. Podj�cie uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomo�ci gruntowych argumentuj�c wniosek  , mi�dzy innymi, : 
- Rozmow� z wła�cicielem jednej z działek przy ulicy Reymonta, który kwestionuje 
”szeroko�� pasa, który jest przyjmowany w tej uchwale”, „wyceny jaka jest proponowana 
przez Urz�d” oraz podnosi spraw� nierównego traktowania stron przez  Urz�d”: Zdaniem  
wła�ciciela działki równie� „inna działka powinna by� przedmiotem zainteresowania Urz�du i 
sprawa niew�tpliwie trafi do s�du”. 
Maj�c na uwadze wcze�niejsze do�wiadczenia (vide – ci�gn�ca si� sprawa s�dowa dot. 
działki u zbiegu ulic Westerplatte i Mickiewicza) zdaniem radnego  projekt  uchwały wymaga 
„przygotowania” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zauwa�ył, �e 
- „Punkt 10.- jest to li tylko wyra�enie  zgodny na nabycie tych nieruchomo�ci” -Natomiast   
   zasady na jakich  b�d� nabywane te nieruchomo�ci  okre�la Burmistrz w ramach   
   negocjacji. 
- Uchwała dotyczy 3 działek (równie� ró�nych wła�cicieli) i zdj�cie  jej z Porz�dku obrad  
zablokuje mo�liwo�� wykupu dwóch pozostałych, absolutnie niezale�nych od siebie.” 
 
Pan Robert Sobieraj – Radny Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, mi�dzy innymi, �e: 
- Nie mo�e głosowa� za cał� uchwał� maj�c zastrze�enia do jej cz��ci. 
- Formułowanie uchwał gruntowych „po kilka działek”, „gdzie s� inne sytuacje prawne”   
   uwa�a za niewła�ciwe. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział; 
„Przyznam, �e  ten wniosek jest dla mnie niezrozumiały. Bo Prosz� Pa�stwa – my tylko 
wyra�amy zgod� na dobrowolny wykup przez Burmistrza tych działek. 
Ten wykup , o ile która� ze stron :Czyli  sprzedaj�cy lub Burmistrz si� nie dogadaj�  - nie 
b�dzie miał miejsca. My tylko zezwalamy. Nie mówimy po jakiej cenie, nie mówimy kiedy, 
nie mówimy- nawet nie ma tu okre�lonego wła�ciciela.My tylko zezwalamy na wykup. 
O ile nie b�dzie zgody sprzedaj�cego uchwała nasza , tak czy inaczej, staje si� 
bezprzedmiotowa. 
Bior�c pod uwag�, �e konflikt dotyczy jednej działki blokujemy sobie dwie pozostałe nie 
zwi�zane – prosz� popatrze� na mapk�. Ja nie znam tematu, ale to ,�e jeden wła�ciciel si� nie 
zgadza , ma blokowa� wykup  pozostałych? My tylko wyra�amy zgod� na zakup” 
 
Pani Sylwia Rybacka - Radna Miasta Sandomierza:  
 
„Ja mam pytanie do Pana Radnego Sobieraja. Rozumiem, �e Pan mówi w imieniu tego 
wła�ciciela działki. tak?” 
 
Pan Robert Sobieraj - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Ja oczywi�cie mówi� w imieniu  wła�ciciela lub te� radnego. Dlatego, �e my Radni 
zobowi�zani jeste�my, �eby wszystkie konflikty, jakie s� pomi�dzy mieszka�cami a urz�dem, 
próbowa�  te napi�cia zmniejsza�.” 
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„Natomiast, co do podj�cia uchwały -  ona precyzuje powierzchni� tej działki i ona nadaje ju� 
pewn� form� tych rokowa�. Czyli w tym momencie - kto� mo�e si� zgadza� lub nie, ustala 
granice,  zbli�a drog� do domu.  Tak �e istota tych uchwał ma odcisk na pewno wielki.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta:  
„Ale  ja jeszcze na ten temat – Burmistrz jeszcze nie ma �adnej delegacji do tej pory, do 
jakichkolwiek merytorycznych, konkretnych rozmów nie maj�c uchwały. 
W zwi�zku z tym, te rozmowy, je�li nie podejmiemy uchwały -  to nast�pne, kolejne 10 lat 
b�d� si� toczy�, bo Burmistrz nie ma upowa�nienia do negocjowania. Bo nie ma zgody Rady 
na nabycie tych działek. 
Dlatego my wydajemy carte blanche Burmistrzowi. Pan Sobolewski bardzo prosz�.” 
 
Pan Janusz Sobolewski - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Ja mam wniosek formalny, �eby zamkn�� dyskusj� i zagłosowa�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: Czy kto� na ten temat jeszcze? 
 
Pani Sylwia Rybacka - Radna Miasta Sandomierza:  
 
„Ja mam jedno pytanie: Czy w tej sytuacji nie  mo�emy zrobi� takiego manewru, �e pkt 3 po 
prostu wykre�lamy - je�li Pan Sobieraj zna dokładne relacje. Wiemy, �e s� prowadzone 
rozmowy, po to �eby nie konfliktowa� niepotrzebnie dalej tej sytuacji. Je�eli ju� jest w tym 
momencie- zanim została podj�ta  uchwała- nie ma zgody, to po co konfliktowa� całej tej 
sytuacji. 
Je�eli rozmowy b�d� si� toczyły na drodze pozytywnej nie ma problemu, aby za tydzie�, za 
miesi�c podj�� uchwał� dotycz�c� tej trzeciej działki.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Ale Szanowna Pani Kole�anko. 
Burmistrz nie ma �adnego upowa�nienia do jakichkolwiek konkretnych rozmów, bo nie ma 
zgody Rady na nabycie. W zwi�zku z tym mo�e On z tym wła�cicielem rozmawia� o 
pogodzie albo o plonach na tej działce, ale nie mo�e rozmawia� o nabyciu, bo nie ma zgody. 
My dajemy mu blankietow� zgod� na odkupienie - nie okre�lamy ani ceny, ani terminu ani 
nawet praktycznie, od kogo ma to kupi�. Natomiast dajemy tylko zgod� na nabycie na rzecz 
Miasta i tylko tyle.  
O ile on si� nie domówi z wła�cicielem, bo warunki nie b�d� Burmistrzowi lub wła�cicielowi 
odpowiadały - bo jest to dobrowolne nabycie - to uchwała nasza w tym czy innym punkcie 
b�dzie bezprzedmiotowa. 
 Ale Burmistrz ma delegacj� do rozmawiania. W tym jest problem.” 
 
Pani Sylwia Rybacka - Radna Miasta Sandomierza:  
 
Powiedziała: 
„Krótka odpowied� tylko Panie Przewodnicz�cy. Z punktu prawnego-je�eli ju� na tym etapie, 
kiedy uchwała nie jest jeszcze podj�ta, jest konflikt. Je�li ju� wła�ciciel wyra�a negatywn� 
opini� , w ogóle zanim doszło do uchwały. I ju�  zapowiada, �e to go nie interesuje i nie ma 
porozumienia.” 
Radna uwa�a ,�e to tylko dodatkowo podgrzeje atmosfer� i zaostrzy konflikt. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Ja przypomn�, �e paragraf pierwszy 
brzmi: Wyra�a si� zgod� na nabycie. Wyra�a si� zgod�.” 
 
Pani Sylwia Rybacka - Radna Miasta Sandomierza:   
 
„Ma Pan racj�, oczywi�cie, �e Pan ma racj� - z punktu prawnego.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta:  
Natomiast  prosz� mie� �wiadomo��, �e dzi� Burmistrz - jak my nie podejmiemy tej uchwały 
- nie b�dzie mógł rozmawia� merytorycznie z tym wła�cicielem o kupnie.” 
 
Pani Sylwia Rybacka - Radna Miasta Sandomierza 
 
„Sk�d we wniosku te działki? Je�eli dopiero mamy wyrazi� zgod�. Dopiero mamy wyrazi� 
zgod�, a ten człowiek ju� wie, o który teren chodzi.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Chwileczk�. Uchwała nie jest tajna - 
to jest raz. 
Dwa –Burmistrz musi mie� pełnomocnictwo do jakichkolwiek rozmów. O ile my mu tego 
pełnomocnictwa nie damy, to Burmistrz nie b�dzie w stanie rozmawia� z tym człowiekiem. 
Bo o czym? -  Je�li nie ma zgody Radnych?  
To jest  tylko blankietowa zgoda na rozmow� i nabycie. Nabycie nast�pi tylko i wył�cznie w 
oparciu o dobrowoln� zgod� obu stron ustalon� i nic wi�cej.  
Wi�cej - O ile wła�ciciel powie: Nie chc� Panie Burmistrzu z Panem rozmawia�, bo Pana nie 
lubi�, albo cen� daje Pan za mał�, albo to czy tamto. - Tematu nie ma.  
Ale my musimy da� szans�  Burmistrzowi, �eby rozmawiał. Bo nie podejmuj�c tej uchwały, 
nie dajemy Burmistrzowi szansy nawet na rozmow� merytoryczn� powiedziałbym. Pan 
Sobolewski bardzo prosz�.” 
 
Pan Janusz Sobolewski - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Wniosek formalny.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: Pami�tam ten wniosek, nie 
zapomniałem. Odpowiednio do niego dojdziemy 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
„Panie Przewodnicz�cy,  O ile dobrze zrozumiałem słowa Pana Radnego Sobieraja to ten 
potencjalny zbywca działki ma pretensje o to, �e jego s�siad z drugiej strony ulicy, �e  nie 
jemu ta ziemia  b�dzie zabrana tylko temu Panu prawda, zostanie wykupiona ziemia. Czy w 
zwi�zku z tym,jakby nie zakłada si� ju� z góry - �e wła�nie temu Panu ziemia zostanie 
wykupiona, a nie s�siadowi? Czy w zwi�zku z tym nast�pi jaka� - tak jak faktycznie  mówił 
Pan Radny Sobieraj - nierówno�� stron,  je�eli ju� z góry przyjmiemy, �e zabieramy działk� z 
prawej strony ulicy Reymonta, a nie z lewej. To czy nie narzucona zostaje pewna koncepcja 
poprowadzenia tej drogi. 
Wi�c ja chyba bym si� przychylił do wniosku Radnego Sobieraja, �eby si� jednak wstrzyma� 
z tym do kolejnej sesji.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta:  
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„Mamy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustalony przez Rad�.” 
 
Pani Agnieszka Fra�czak – Szczepanek – Radna Miasta Sandomierza:  
 
Zaproponowała pozostawienie Punktu 10. Podj�cie uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomo�ci gruntowych w Porz�dku obrad sesji i ewentualnie przy omawianiu  tego 
punktu wykre�lenie  cz��� zapisu uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Dzi�kuj�. Zamykam dyskusj� na 
temat wniosku Pana Roberta Sobieraja.  
Przypomn�, �e Pan Robert Sobieraj zgłosił, aby z  Porz�dku obrad zdj��  punkt   10. , który 
brzmi -Podj�cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowej i jest to wniosek Pana 
Burmistrza. Czy do Porz�dku obrad Pa�stwo Radni, Pan Dybus, bardzo prosz�.” 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza :  
 
„Panie Przewodnicz�cy, Wysoka Rado. Ja wnioskuj� o zdj�cie z Porz�dku obrad punktu 20. , 
ze wzgl�du na fakt, �e do chwili obecnej Rada Fundacji nie przedstawiła Miastu �adnego 
sprawozdania ze swojej działalno�ci w ostatniej kadencji.  
Nie znamy wyników Ich pracy i nie mo�emy oceni� ludzi, którzy pracowali dotychczas w tej 
naszej Radzie. Chodzi tutaj o - jak Pa�stwo wiecie - o oddelegowanie do Rady 
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia swoich przedstawicieli.  
Wobec powy�szego, �e nie mo�emy oceni� pracy tych ludzi, nie mo�emy tych ludzi 
pozbawi� dalszej mo�liwo�ci funkcjonowania w tej Radzie -  wnioskuj� o zdj�cie 
powy�szego punktu  z Porz�dku obrad dzisiejszej sesji.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  
„Dzi�kuj�. Pan Dybus zgłosił wniosek, by z porz�dku obrad zdj�� punkt 20., który brzmi – 
Podj�cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli gminy Sandomierz do Rady 
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia – Jest to wniosek Pana Burmistrza.  
Czy w  sprawie Porz�dku obrad, kto� z Pa�stwa Kolegów, Kole�anek Radnych chciałby 
zabra� głos? Czy Panowie Burmistrzowie maj� jakie� uwagi do swoich wniosków? Nie ma. 
Ja prosz�, w takim razie, składam wniosek, �eby w punkcie  22 umie�ci� Dy�ury na II 
półrocze. Pa�stwo otrzymali�cie wykaz dy�urów, nale�ałoby  je uchwali�. Byłby to punkt 22 
(Chyba, �e poprzednie ulegn� zmianie).  
Czy do Porz�dku obrad kto� z Pa�stwa Kole�anek, Kolegów Radnych ma uwagi? Nie ma. 
Przyst�pujemy do głosowania. Głosujemy najpierw poszczególne wnioski: 
Pierwszy wniosek -  Był to wniosek Pana Burmistrza, by zdj�� punkt 9, pkt 9 tj.  
Podj�cie uchwały w sprawie dzier�awy cz��ci nieruchomo�ci. Głosujemy ten wniosek.  
Kto z Pa�stwa Kole�anek, Kolegów Radnych jest za zdj�ciem z porz�dku obrad pkt 9, prosz� 
o podniesienie mandatu lub r�ki. 
16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”  - Stwierdzam, �e pkt 9 został przez Rad� 
zdj�ty z Porz�dku obrad. 
Punkt 10 – Przypomn�: wniosek Pana Radnego Roberta Sobieraja, który brzmiał – zdj�cie z 
porz�dku obrad: Podj�cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych. Trzy 
działki. Wniosek Pana Radnego Sobieraja. Kto z Pa�stwa Kole�anek, Kolegów Radnych jest 
za zdj�ciem z porz�dku dzisiejszej sesji pkt 10. prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki. 
 6 „za.” Kto jest przeciw? 8 „przeciw”. Wniosek 8 „przeciw”, 6 „za” Kto si� wstrzymał? „0” 
Stwierdzam, �e pkt 10 nie został zdj�ty z Porz�dku obrad dzisiejszej sesji. 
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Wniosek Pana Jacka Dybusa ,by zdj�� z Porz�dku dzisiejszej sesji pkt 20. tj. Podj�cie 
uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli gminy Sandomierz do Rady 
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. Kto z  Kole�anek, Kolegów Radnych, jest za zdj�ciem 
tego punktu z porz�dku obrad. Prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki. Przerywamy 
głosowanie: 6, 8, 0.” 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Pomyłka, było 8,8. Kolejny wniosek o powtórne głosowanie. Szanowni Pa�stwo, moim 
zdaniem to jest pomyłka. Nie wolno tak robi�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Liczone były podniesione głosy.” 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza:   
 
„O nie Panie Przewodnicz�cy. Bez �artów. A mo�e �le były policzone Panie 
Przewodnicz�cy?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta :”Przyjmuj� Pana wniosek. Zgodnie ze 
Statutem b�dziemy od przyszłej sesji powoływa� sekretarza spo�ród Radnych.” 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Panie Przewodnicz�cy, je�eli mo�na doj�� do głosu, takie zachowanie nie do ko�ca jest 
powa�ne.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Przykro mi.” 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza:  
 
„Przykro, to nie chodzi, to s� sprawy miasta bardzo wa�ne. Przykro, to mo�e by� Panu w 
domu, ale nie na Sesji Rady Miasta.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Dzi�kuj� za uwag�. Przyst�pujemy do 
pkt 20 – pkt 20 – Podj�cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli gminy 
Sandomierza do  Sandomierskiej Fundacji Zdrowia.  
Pan  Dybus zgłosił, aby w pkt 20 zdj�� z Porz�dku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Pa�stwa 
Kolegów, Kole�anek Radnych jest za zdj�ciem z Porz�dku dzisiejszej sesji punktu 20, prosz� 
o podniesienie mandatu lub r�ki?  
Wynik głosowania:13 „za” Kto jest przeciw? Nikt.”0” Kto si� wstrzymał? „1 osoba”. 13 „za”, 
1 osoba si� wstrzymała, a jedna osoba nie głosowała. 
Stwierdzam, �e Rada Miasta zdj�ła z Porz�dku obrad pkt 20.  
Przyst�pujemy do głosowania kolejnego punktu  – Wniosek o umieszczenie w Porz�dku 
obrad Dy�urów, które Pa�stwo otrzymali�cie.  
Kto jest za tym, �eby w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji umie�ci� Dy�ury na II półrocze 
prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki.  
14 „za” Dzi�kuj�, Kto jest przeciw  prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki? Nie widz�. 
 Kto si� wstrzymał ? 1 osoba.  
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W zwi�zku z tym proponuj�, aby (Prosz�, aby dyskusj� na przerwie) w miejsce punktu 9 
umie�ci� Dy�ury, a punkt 21 okre�li�:  20, punkt 22 okre�li�: 21, punkt 23 okre�li�: 22 i 24 
okre�li�:  23.  
Czy kto� z Pa�stwa kwestionuje t� propozycj�? W zwi�zku z tym poddam pod głosowanie 
cały Porz�dek obrad. Nie słysz� sprzeciwu, wi�c głosujemy cały Porz�dek obrad, nie słysz� 
sprzeciwu. Przypomn�: w miejsce punktu 9 wchodzi ustalenie Dy�urów na II półrocze, w 
miejsce wykre�lonego punktu 20 wchodzi 21, w miejsce 21-22punkt, w miejsce 23-22 punkt i 
24-23.  
Kto z Pa�stwa Kole�anek i  Kolegów Radnych jest za przyj�ciem Porz�dku obrad, tak jak 
przedstawiłem, prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki?  
10 „za” Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto si� wstrzymał? 1 osoba. Dzi�kuj�.” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził przyj�cie przez Rad� Miasta 
Porz�dku obrad jak  ni�ej: 
  
  1.   Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2.   Przyj�cie porz�dku obrad. 
3. Obsadzenie mandatu radnego: 

a) Podj�cie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
b) Zło�enie �lubowania przez  radnego – elekta. 

  4.   Przyj�cie protokołu z  XX  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5.   Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 

6. Realizacja ustawy o gospodarce odpadami oraz informacja o współpracy z 
Ekologicznym  

        Zwi�zkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki – referuje Burmistrz Sandomierza 
7. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Statutu Ekologicznego Zwi�zku  Gmin Dorzecza   
      Koprzywianki  (Wniosek Burmistrza Sandomierza).  
8. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji 

Bud�etu  i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia  jej składu osobowego. 
(Wniosek Radnych  Sandomierza) 

 9.   Przyj�cie Harmonogramu Dy�urów  Radnych Miasta Sandomierza. 
10.  Podj�cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych. (Wniosek Burmistrza 
       Sandomierza) 
11.  Podj�cie uchwały w sprawie  wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego                    
       wydatkowania �rodków w  formie weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne (Wniosek  
       Burmistrza   Sandomierza) 
12.  Podj�cie uchwały w sprawie  wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego 
       wydatkowania  �rodków w formie weksla „in blanco” – stadion sportowy (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza.) 
13. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej  
      Sandomierz do roku 2012.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
15. Podj�cie uchwały w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Sandomierskiego  
      Towarzystwa  Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu Spółka z  o.o. (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
16.  Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
17.  Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
18.  Podj�cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Sandomierz  na   
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       realizacj� zadania pod nazw� „Dofinansowanie do zakupu samochodu mikrobus dla  
       Komendy Powiatowej Stra�y Po�arnej w  Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
19.   Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Gminnego  Programu Ochrony Ofiar Przemocy   
       w Rodzinie na rok 2008. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20.   Podj�cie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w    
        Sandomierzu o   przekształceniu  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
        Zdrowotnej w Sandomierzu.   
        (Wnioskodawc�  jest  Burmistrz Sandomierza na  wniosek Starosty Sandomierskiego) 
21.   Interpelacje  i  zapytania Radnych 
22.   Informacje i  komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy 
        ró�ne. 
23.   Zamkni�cie obrad.                                                           
 
  „Proponuj� w takim razie, aby po zło�eniu �lubowania przez nowego Radnego ogłosz�   
5 minut przerwy, po to, aby wyłoni� sekretarza dzisiejszych obrad. Aby liczenie było 
dokonywane przez Radnego -  zgodnie ze Statutem” – powiedział Pan Janusz Sochacki -
Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 3 
 
         Obsadzenie mandatu radnego: 

 a) Podj�cie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 b) Zło�enie �lubowania przez  radnego – elekta. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji punktu  

3.  Porz�dku obrad przypomniał, �e punkt ten składa si� z 2 podpunktów: Podj�cia uchwały w 
sprawie obsadzenia mandatu radnego oraz Zło�enia �lubowania przez  radnego – elekta. 
 „Pa�stwo otrzymali w Materiałach na sesj�  projekt uchwały. Równocze�nie, dzisiaj przed 
sesj� otrzymali�cie Pa�stwo  nowy projekt uchwały  z  wpisanym ju� imieniem i nazwiskiem 
kandydata i z obszernym uzasadnieniem całej procedury wyłaniania  tego kandydata. 
Przypomn�, �e kandydatem tym jest Pan Michał Saracen , który startował z listy  „Kocham 
Sandomierz” i wchodzi w miejsce Pana  Marka Hara�czyka, który zrezygnował z mandatu. 
W miejsce Pana Marka Hara�czyka powinna wej�� Pani Małgorzata Kotarska, która 
odmówiła jednak obj�cia mandatu. 
Kolejn� osoba uprawnion� był Pan Wojciech Twaróg, który równie� odmówił obj�cia 
mandatu. 
Nast�pna , kolejno uprawniona osob� był Pan Michał Saracen, który  wyraził zgod� na 
objecie mandatu Radnego .Pan Michał Saracen jest obecny na sali. Pytam Pana, gwoli 
formalno�ci: 
Czy wyra�a Pan zgod� na obj�cie mandatu? 
 
Pan Michał Saracen 
 
„Tak.Wyra�am.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady przypomniał procedur�: 
- Rada Miasta podejmuje uchwał� w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
- Pan Michał Saracen  składa �lubowanie 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał o ew. uwagi , wnioski dot. 
uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego? 
Wobec braku uwag Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt 
uchwały, któr� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie: ”Kto z Pa�stwa Kole�anek i 
Kolegów Radnych jest za podj�ciem uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego  przez 
Michała Saracena prosz� o podniesienie mandatu lub r�ki. 
Wynik głosowania:13 „za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymuj�cych si�”, 3 osoby nie brały udziału 
w głosowaniu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził podj�cie 
                                                        
                                                            Uchwały Nr XXIII/ 188/2008 
                                              w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił zebranych o powstanie oraz , 
zgodnie ju� z tradycj�, o przeczytanie tekstu  �lubowania przez Pani� Sylwie Ryback� – 
najmłodsz�  wiekiem Radn� Sandomierza. 
 Pani Sylwia Rybacka odczytała tre��  �lubowania: 
„Wierny Konstytucji  i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , �lubuj� uroczy�cie obowi�zki 
radnego sprawowa� godnie, rzetelnie i uczciwie , maj�c  na wzgl�dzie dobro mojej 
gminy i jej mieszka�ców” 
 
Pan Michał Saracen  powiedział: ”�lubuj�” 
 
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział  
„Z przyjemno�ci� stwierdzam, �e Pan Michał Saracen  od tej chwili jest Radnym 
Sandomierza” – oraz wr�czaj�c Panu Michałowi Saracenowi uchwał� Nr XXIII/188/2008 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 lipca 2008  roku  w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
„Powinien to zrobi� Pan Burmistrz, ale poniewa� jest nieobecny , to jest mi miło wr�czy� 
Panu podj�t� uchwał� oraz mandat radnego” i zło�ył nowemu Radnemu serdeczne gratulacje i 
�yczenia wielu sukcesów. 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady podkre�lił, �e od tej chwili Rada 
Miasta Sandomierza obraduje w pełnym, 21 – osobowym składzie i ogłosił 5-cio minutow� 
przerw� w obradach. 
 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Kontynuujemy sesj�. Przypomn�, �e przed przerw�  przyj�li�my Porz�dek obrad dzisiejszej 
sesji oraz zło�ył �lubowanie Pan Michał Saracen, który od tego momentu uczestniczy czynnie  
w sesji. 
Zgłaszam wniosek formalny o powołanie – zgodnie ze Statutem- sekretarza, którego rola 
b�dzie liczenie głosów oraz dopilnowanie , aby przebieg sesji był prawidłowy – zgodny z 
regulaminem. Czy kto� z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych chciałby zgłosi�  kandydata 
na sekretarza ? 
Nie widz� . W takim razie ja zgłaszam kandydatur� Pana Jacka Dybusa, aby na dzisiejszej 
sesji czuwał nad prawidłowym głosowaniem. Czy s� inne kandydatury ? Nie ma. Czy Pan 
Jacek Dybus si� zgadza ?  
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
Powiedział: „Zgadzam si�” 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest za tym, aby sekretarzem na dzisiejszej sesji 
był Pan Jacek Dybus prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu. 
Wynik głosowania: 10 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 7 osób nie brało udziału w 
glosowaniu. 
I stwierdził, �e „Od tego momentu Pan Jacek Dybus jest Sekretarzem  dzisiejszej sesji.” 
 
Ad. 4 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu 
Radnym, �e  Protokół z XX sesji Rady Miasta V kadencji  był  wyło�ony w Biurze Rady  i nie 
zgłoszono uwag do jego tre�ci oraz zapytał: Czy do protokołu z XX sesji Rady Miasta  s� 
uwagi , wnioski, propozycje ? 
W zwi�zku z brakiem zgłosze�  Pan Przewodnicz�cy Rady zapytał: Kto jest za przyj�ciem 
protokołu ? 
Wynik głosowania: 15„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu” , 2 osoby  nie brały 
udziału w głosowaniu  i stwierdził, �e Protokół z XX  sesji Rady Miasta Sandomierza został 
przyj�ty. 
  
Ad. 5    
                   
             Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
  
Informacj� Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta przedstawił Pan Krzysztof 
Krzystanek – I Zast�pca Burmistrza Sandomierza. 
 
Wydano 5 Zarz�dze� Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Z zakresu Referatu Kontroli i Audytu Wewn�trznego:  
 
Przeprowadzono kontrol� problemow� w zakresie prawidłowo�ci i celowo�ci dokonywanych 
wydatków, w zakresie 5% stosownie do zapisów art. 187 ustawy o finansach publicznych w 
nast�puj�cych jednostkach organizacyjnych:  
 
- Przedszkole Samorz�dowe Nr 3 
- Przedszkole Samorz�dowe Nr 5 
- Przedszkole Samorz�dowe Nr 6 
 
Przeprowadzono audyt wewn�trzny w Urz�dzie Miejskim w Sandomierzu, pod nazw�„ocena 
obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-ksi�gowej”.  
  
Przeprowadzono kontrol� problemow� w zakresie prawidłowo�ci wykorzystania dotacji 
celowych przekazanych w 2007 r. z bud�etu Miasta Sandomierza:  
 
- Uczniowski Klub Sportowy „ Pi�tka” 
 
Z zakresu Wydziału Nadzoru Komunalnego:  
 
Wykonano nasadzenie alei klonowej poza pasem drogowym ul. 	wirki i Wigury od strony 
targowiska miejskiego, 



 11 

Wykonano remont chodnika przy ul. Maciejowskiego. 
Wykonano prace remontowo-konserwatorskie figury ze wzgórza Salve Regina. 
Przeprowadzono remont cz�stkowy odcinków nast�puj�cych ulic: Goł�bicka, Sucharzowska, 
	aglowa, Kryształowa, tzw. „Wałodroga”, Sielecka, Baczy�skiego. 
Wykonano remont placów zabaw.      
Wykonano dobudow� o�wietlenia przy ul. Kruczej. 
Rozpocz�to prace zwi�zane z czyszczeniem rowów odwadniaj�cych znajduj�cych si� na 
terenie miasta. 
Rozpocz�to prace zwi�zane z dobudow� o�wietlenia ul. Słonecznej. 
Wyłoniono wykonawc� i podpisano umow� na wykonanie remontu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (filia nr 1) przy ul. A. Krajowej 5a   
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bie��co. 
 
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami: 
      
     1. W zakresie obrotu nieruchomo�ci: 
- zawarto 3 umowy notarialne sprzeda�y lokali mieszkalnych,  
- została nabyta 1 nieruchomo�� zakresie drodze wywłaszczenia pod cele inwestycyjne, 
 W zakresie podziałów nieruchomo�ci i spraw wieczysto-ksi�gowych: 
  - wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomo�ci      na wniosek wła�cicieli 
gruntów, 
- wydano 1 decyzj� ustalaj�c� opłat� adiacenck� z tytułu podziału nieruchomo�ci, 
       -  wyst�piono do S�du Rejonowego z 8 wnioskami o wpis do ksi�g wieczystych  
        Gminy Sandomierz za wła�ciciela nieruchomo�ci. 
W zakresie dzier�awy nieruchomo�ci: 
wystawiono 204 faktur VAT dot. opłaty czynszu,  
zawarto 1 umow� dzier�awy gruntu pod działalno��, oraz 2 umowy przeniesienia warunków 
dzier�awy pod gara�ami, 
 
 Z zakresu Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego: 
 
Przebudowana została ul. Dobkiewicza – boczna – nawierzchnia z polbruku, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, przebudowa i zabezpieczenie linii energetycznej i teletechnicznej, 
�wietlenie uliczne - w trakcie odbioru ko�cowego  
Przygotowane zostały dokumenty i  ogłoszony został przetarg na: 

       Wykonanie skate parku przy ul. Baczy�skiego.  
    Przebudow� stadionu sportowego przy ul. Koseły –    etap II. 

  Budow� boiska wielofunkcyjnego przy szkole   Podstawowej nr 4. 
      Wykonanie o�wietlenia ul. Spokojnej. 

Trwaj� czynno�ci odbiorowe prac wykonanych w ramach I etapu przebudowy stadionu 
sportowego.  
29 kwietnia b.r. podpisali�my umow� wst�pn�, dotycz�c� przygotowania projektu 
"rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego", znajduj�cego si� na 
li�cie projektów indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
�wi�tokrzyskiego 2007-2013.  
W chwili obecnej trwaj� prace nad dokumentacj� aplikacyjn� (m.in. wniosek i studium 
wykonalno�ci).  
Ze wzgl�du na znaczne zmiany w wymaganiach dotycz�cych sposobu przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na �rodowisko, (w odniesieniu do przedsi�wzi�� ubiegaj�cych si� o 
dofinansowanie ze �rodków UE), przedmiotowa procedura została wznowiona. 
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5. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarz�d Województwa �wi�tokrzyskiego 
w ramach działania 2.3 RPO W�, przygotowane zostało Studium wykonalno�ci i wniosek 
aplikacyjny na przedsi�wzi�cie pod nazw� "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II" (termin zamkni�cia konkursu 21 lipiec 2008). 
6.        Trwaj� prace przygotowawcze do pozyskania dofinansowania na wymian� 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu. Ze wzgl�dy 
na szczegółowe kryteria dost�pu, konieczna jest zmiana zakresu wniosku (rezygnacja z 
wszystkich "nie �rodowiskowych" elementów wniosku) oraz uzupełnienie zakresu inwestycji 
o dodatkowe fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach cechuj�cych si� bardzo 
wysokim wska�nikiem koncentracji. 
Wykonany został I pomiar deformacji podło�a gruntowego metodami geodezyjnymi.  
Przeprowadzane s� przegl�dy gwarancyjne zada� wykonanych w latach ubiegłych.  
Przygotowywane s� dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji w 2008r. 
 
Z zakresu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu: 
 
Kultura 
 
06.06.2008 r. – Wystawa malarstwa Aleksandra Jasina - wernisa� wystawy malarskiej 
Aleksandra Jasina. 
06.06.2008 r. - promocja ksi��ki „Dzie� si� nachylił” - autorstwa ks. Wiesława Wilk. Miejsce 
promocji: Dom Katolicki w Sandomierzu, 
07.06.2008 r. – „Dni Sandomierza- �wi�to Miasta” – impreza kulturowo – rekreacyjna, 
pokazy ta�ca przygotowane przez Chor�giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej na Rynku 
Starego Miasta, przegl�d Sandomierskiej Sceny Rockowej – prezentacja zespołów: „Reload”, 
„Slaughters of the Soul”, „Raven", „Soundforge”, „S.N.O.W.”; koncert zespołu rockowego - 
„Proletaryat”. Miejsce: Błonia Sandomierskie - Plac Jana Pawła II, 
08.06.2008 r. – „Dni Sandomierza - �wi�to Miasta” - wyst�py zespołów tanecznych i 
wokalnych z MOSiR, wyst�p zespołów „Neonowi” oraz „Hey”. Miejsce: Błonia 
Sandomierskie - Plac Jana Pawła II. 
12.06.2008 r. – IX rocznica papieskiej celebry - nabo�e�stwo z okazji dziewi�tej rocznicy 
pobytu Jana Pawła II przed pomnikiem Papie�a Polaka. Miejsce: Plac Jana Pawła II, 
13.06/14.06.2008 r. - Konferencja naukowa pt.: „Mikołaj Tr�ba – Pierwszy Prymas Polski,  
M�� Stanu w 650 rocznic� urodzin” – w ramach konferencji po�wi�cenie tablicy 
upami�tniaj�cej 650 rocznic� urodzin Mikołaja Tr�by podczas nabo�e�stwa w Bazylice 
Katedralnej. Miejsce konferencji naukowej: Dom Katolicki, 
14.06.2008 r. – „Spotkanie z filmem i muzyk�” - projekcja filmu „Czeka na nas �wiat” 
realizowana przez Fundacj� Kultury Ziemi Sandomierskiej. Miejsce: Plac Poniatowskiego, 
15.06.2008 r. – „Spotkanie z filmem i muzyk�” - koncert zespołów: „Zwinne Paluszki” oraz 
kieleckiej formacji „Kakadu”. Miejsce: Rynek Starego Miasta, 
19.06.2008 r. - Podsumowanie roku szkolnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - 
uroczyste wr�czenie nagród dla najlepszych uczniów wy�ej wymienionych szkół. Miejsce: 
Dom Katolicki, 
 22.06.2008 r. - Podpisanie Aktu Partnerstwa mi�dzy miastami Ostróg i Sandomierz - 
wydarzenie poprzedziła msza �wi�ta w Bazylice Katedralnej. Miejsce: Zamek Sandomierski.  
 22.06.2008 r. - „Sandomierska Truskawkowa Niedziela” - impreza plenerowa, wyst�py 
sandomierskich zespołów artystycznych, koncerty zespołów: „Zdrowa Woda” oraz „Oddział 
Zamkni�ty”. Miejsce: Rynek Starego Miasta, 
 23.06.2008 r. - „Wianki - Noc �wi�toja�ska” - festyn folkowy, wyst�p teatru ognia 
„Skorpion”, wyst�p zespołu „Lasowiaczki” oraz grupy „Czerwie”. Miejsce: Bulwar Wi�lany, 
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26.06. - 01.07.2008 r. - „Plener rze�biarski w Sandomierzu” - realizacja rze�by odwołuj�cej 
si� w swej tematyce do legend sandomierskich. wykonanie: młodzie� Zespołu Szkół 
Plastycznych w Zakopanem. Miejsce: Plac Poniatowskiego,   
 28.06.2008 r. - „Spotkanie z filmem i muzyk�” - projekcja filmu „Pora umiera�” realizowana 
przez Fundacj� Kultury Ziemi Sandomierskiej. Miejsce: Plac Poniatowskiego 
 29.06.2008 r. - „Spotkanie z filmem i muzyk�” - koncert zespołu „Perpetum homo”. Miejsce: 
Rynku Starego Miasta.  
 02.07.2008 r. - XIX Sandomierskie Wieczory Organowe - koncert organowy Ludmiły Gołub 
z Moskwy. Miejsce: Bazylika Katedralna , 
 5-06.07.2008 r. - XII Mi�dzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego - 
pokazy walk rycerskich, dawnego ta�ca dworskiego. Miejsce: Rynek Starego Miasta,  
10.07.2008 r. - Malarstwo Romana Kochanowskiego - wernisa� wystawy na Zamku 
Sandomierskim   
12.07.2008 r. - „Przebojowe Lato 2008 - Tygodnik Naj i Radio Zet” - rodzinna impreza 
plenerowa, koncerty gwiazd estrady: „Kombi”, „Goya” i „Papa Dance”. Miejsce: Błonia 
Sandomierskie - Plac Jana Pawła II, 
 13.07.2008 r. - „Spotkanie z muzyk� i filmem” - koncert zespołu „Freedom” oraz blues’owej 
formacji „�cigani”. Miejsce: Rynek Starego Miasta 
  16.07.2008 r. - XIX Sandomierskie Wieczory Organowe - koncert organowy Mirosława 
Pietkiewicz z Łodzi. Miejsce: Bazylika Katedralna, 
 
Sport 
 
29.06.2008 r. – Inauguracja sezonu na letnim basenie – otwarcie basenu letniego przy ulicy 
Portowej w Sandomierzu, 
04.07.2008 r. - XIX Mi�dzynarodowy Wy�cig Kolarski „Solidarno�ci” i Olimpijczyków - 
peleton przeje�d�aj�cy przez Sandomierz. Miejsce: Rynek Starego Miasta, 
05.07.2008 r. - „Rodzinny Piknik W�dkarski” - zawody w�dkarskie dla najmłodszych, 
zabawy, konkursy. Miejsce: zbiornik „Wisełki” 
07.07.2008 r. - „Dni Sandomierza - �wi�to Miasta” - impreza kulturalno-rekreacyjna, Turniej 
Halowy Piłki No�nej na hali widowiskowej,  wspólne nurkowanie i zabawy pod wod� 
przygotowane przez klub pływalni krytej „Bł�kitna Fala”,  
08.07.2008 r. - „Dni Sandomierza - �wi�to Miasta” - gry i zabawy na wodzie na pływalni 
krytej „Bł�kitna Fala”, pokazy wschodnich sztuk walki oraz przeja�d�ki  quadami i zabawa w 
paintball. Miejsce: Błonia Sandomierskie - Plac Jana Pawła II, 
12-13.07.2008 r. - Ogólnopolskie Zawody w W�dkowaniu Nocnym o Puchar X wieków 
Sandomierza  
 
Edukacja: 
 
 Uczennice Aleksandra Strzeli�ska i Agata Wiatrowska, Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, 
reprezentowały Województwo �wi�tokrzyskie podczas obrad Sejmu Dzieci i Młodzie�y.  
Uzupełnieniem tej informacji b�dzie podkre�lenie faktu, i� Aleksandra Strzeli�ska jako jedna 
z trójki �wi�tokrzyskich posłów wyst�powała z mównicy sejmowej podczas obrad, w czasie 
których go�ciem była minister edukacji. Sandomierscy gimnazjali�ci w minionym roku 
szkolnym uczestniczyli w najwa�niejszych konkursach organizowanych przez 
�wi�tokrzyskiego Kuratora O�wiaty w Kielcach i mog� si� poszczyci� tytułami finalistów i 
laureatów w zakresie trzech przedmiotów: informatyki (5 uczniów uzyskało te tytuły), 
geografii (4 uczniów) i j�zyka angielskiego (2 uczniów). Organ prowadz�cy szkoły nie 
zapomniał o najlepszych uczniach i ich wychowawcach, którzy uhonorowani zostali przez 
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Burmistrza Sandomierza podczas uroczysto�ci w Domu Katolickim w dniu 19 czerwca. Na 
sesji kwietniowej mówiłem o przeprowadzanych    sprawdzianach   klas  szóstych szkół 
podstawowych i egzaminach gimnazjalnych  klas  trzecich.   
Sprawdzian klas szóstych: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 27, 2 punktów 
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 25, 9 punktów 
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26, 9 punktów 
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 26, 9 punktów. 
�rednia krajowa sprawdzianu wyniosła 25, 8 punktów.  
Egzamin gimnazjalny – cz��� humanistyczno – przyrodnicza: 
Gimnazjum Nr 1 – 31, 5 punktów 
Gimnazjum Nr 2 – 32, 0 punktów - �rednia krajowa wyniosła – 30, 8 punktów. 
Egzamin gimnazjalny – cz��� matematyczno – przyrodnicza: 
Gimnazjum Nr 1 – 31, 0 punktów 
Gimnazjum Nr 2 – 32, 2 punktów przy �redniej krajowej wynosz�cej 27, 1 punktów. 
 
Ko�cz� si� wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym za rok 2007/2008, na 
które przeznaczone zostały, w ostatniej transzy od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008, 
�rodki finansowe w wysoko�ci 44.389 zł. �rodki te w cało�ci pochodziły z bud�etu pa�stwa.  
Podsumowano równie� wypłaty stypendiów dla uczniów  za wyniki w nauce i za osi�gni�cia 
sportowe, które wyniosły w szkołach podstawowych 14.020 zł. oraz 1.600 zł. na nagrody 
burmistrza dla najlepszych. W gimnazjach kwoty te wynosiły odpowiednio -  za stypendia 
10.700 zł. i nagrody burmistrza – 1.200 zł. Stypendia w cało�ci finansowane były ze �rodków 
własnych. Tak�e ze �rodków bud�etu miasta finansowane s� remonty placówek o�wiatowo – 
wychowawczych. Prace remontowe trwaj�, terminy realizacji zada� zgodnie z umowami 
przewidziane s� na koniec lipca i połow� sierpnia. Do najwa�niejszych, trwaj�cych ju� 
remontów nale�y zaliczy�: 
- remont łazienki i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 1 na kwot� 19.599 zł.;  
- wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Nr 2 na kwot� 39.987 zł.; 
- remont posadzki na korytarzu dolnym w Przedszkolu Nr 3 – kwota 18.686 zł.; 
- remont pomieszcze� w Przedszkolu Nr 5 na kwot� 29.094 zł.; 
- remont rozdzielnicy i wymiana poziomów instalacji wody w Szkole  Podstawowej  Nr  1  na  
   kwot� 13.520 zł.; 
- remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 38.346 zł.; 
- wymiana pionu instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 8.547 zł.; 
- wymiana pokrycia połaci  dachowej  w  budynku sali gimnastycznej  Gimnazjum   Nr  1   na  
kwot� 56.888 zł. ( wszystkie kwoty s� kwotami brutto ). 
 
Po ogłoszeniach w prasie i powołaniu komisji w dniu 3 lipca przeprowadzone zostały 
konkursy, których celem było wyłonienie kandydatów na dyrektorów Przedszkola 
Samorz�dowego Nr 1 i Przedszkola Samorz�dowego Nr 3 w Sandomierzu. Komisje 
konkursowe wyłoniły w tajnych głosowaniach dwie kandydatki: 
Pani� Dorot� Strugał� na dyrektora Przedszkola Nr 1 i Pani� Agat� Hajduk na dyrektora 
Przedszkola Nr 3.  
Do czasu akceptacji kandydatur przez �wi�tokrzyskiego Kuratora O�wiaty,  nominacje te s� 
nieoficjalne.  
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Z zakresu  Referatu Podatków i Opłat: 
 
Wezwano  143  podatników, którzy nie zło�yli deklaracji b�d� informacji  do dokonania tej 
czynno�ci. 
Wobec 12  podatników wszcz�to post�powanie podatkowe w sprawie ustalenia i okre�lenia  
wysoko�ci zobowi�zania podatkowego. 
Sporz�dzono  107 decyzje  w sprawie ustalenia zobowi�zania podatkowego na 2008 rok 
Sporz�dzono   12   decyzji w sprawie umorzenia post�powania podatkowego 
Sporz�dzono  16  postanowienia o przerachowaniu wpłaty na  poczet bie��cych  zobowi�za� 
podatkowych  
Sporz�dzono 2 decyzje  w sprawie zwrotu  opłaty skarbowej  
Sporz�dzono  2  postanowienia o odmowie wszcz�cia post�powania podatkowego 
 
Z zakresu Referatu  Windykacji  Nale�no�ci:   
 
Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia, rozło�enia na raty i odroczenia terminu płatno�ci 
zobowi�za� podatkowych z tytułu podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego, podatku od 
�rodków transportowych, oraz w sprawach cywilnych dot. lokali mieszkalnych. 
Wydano 14 postanowie� w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku, 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, przedłu�enia terminu wydania decyzji,  
Wysłano 602 upomnienia na kwot� 357.773,26 zł,  
Wycofano i aktualizowano 26 tytułów wykonawczych na skutek dobrowolnych wpłat przez 
dłu�ników,  
Wystawiono 171 tytułów wykonawczych na ł�czn� kwot� 35.385,45 zł,  
Wydano 5 za�wiadcze� o nie zaleganiu w podatkach, 
Wydano 486 za�wiadcze� o wielko�ci gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa 
rolnego oraz o stanie maj�tkowym.  
  
                         Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował Panu 
Krzysztofowi Krzystankowi – Zast�pcy Burmistrza za wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa 
Radnych o ew. pytania do   informacji przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e pytania powinny dotyczy�  przedstawionej informacji 
czyli bie��cej działalno�ci Miasta. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał :”Jak zako�czyły si� rozmowy w sprawie zakupu budynku TP S.A. – pozytywnie czy 
negatywnie ? Je�eli negatywnie – to co  z pieni�dzmi przeznaczonymi na ten cel?” 
 
Pan Krzysztof Krzystanek – I Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, �e :Temat jest otwarty, rozmowy trwaj�, a o skutkach negocjacji Pa�stwo Radni 
zostan� poinformowani. 
           Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: Czy w sprawach 
Informacji Burmistrza o bie��cych sprawach Miasta s�  jeszcze pytania, w�tpliwo�ci? Nie ma. 
Zamykam Punkt 5.  i przyst�pujemy do Punktu 6.”  
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Ad. 6 
 
Realizacja ustawy o gospodarce odpadami oraz informacja o współpracy z 
Ekologicznym  Zwi�zkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki – referuje Burmistrz 
Sandomierza 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e  wszyscy Pa�stwo 
Radni: 
Otrzymali Sprawozdanie dot. Realizacji ustawy o gospodarce odpadami oraz informacj� o 
współpracy z Ekologicznym Zwi�zkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki i poprosił o zabranie 
głosu Pana Burmistrza. 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
- Zapytał: Czy Pa�stwo Radni �ycz� sobie, aby odczyta� przedło�one Sprawozdanie ? 
- Zaproponował, aby  ew. pytania dotycz�ce  funkcjonowania Ekologicznego Zwi�zku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki – korzystaj�c z obecno�ci Przedstawicieli Władz Ekologicznego 
Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki -  kierowa� do zaproszonych  Szanownych Go�ci. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał Pa�stwa Radnych:  Czy �ycz� 
sobie odczytania Sprawozdania, czy wystarczy  Materiał przedło�ony na pi�mie ?”O ile  nie 
usłysz� sprzeciwu Pan Burmistrz nie b�dzie referował  tego tematu. Sprzeciwu nie słysz�.” 
                     Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy zmienił dotychczas obowi�zuj�c�  formuł� i 
zaproponował, aby najpierw  Pa�stwo  Radni zadawali  pytania, na które nast�pnie - w miar� 
mo�liwo�ci - Przedstawiciele Władz Ekologicznego Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki i 
Pan Burmistrz udziel� odpowiedzi. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Powiedział, �e  pytanie, które zada  „nie b�dzie miało zwi�zku z dzisiejszymi punktami do 
głosowania, dotyczy tematu Zwi�zku Dorzecza Koprzywianki.  
- Powiedział, �e „Zwi�zek istnieje ju� kilka lat i dzisiaj b�dziemy rozmawia� głównie nad 
Statutem tego Zwi�zku. B�dziemy  głosowa� równie� dwie poprawki do Statutu, które 
praktycznie nie budz� �adnych zastrze�e� i z czystym sumieniem mo�emy  nad nimi 
głosowa�.  
Jednak podobnie  jak w ka�dym zakładzie, jak i ka�dej instytucji, nale�y  wprowadza� pewne 
modyfikacje, pewne zmiany, pewne ulepszenia.  
- Zaproponował, aby  „Przyjrze� si� temu Statutowi  w innym i wolnym czasie - spokojnie i 
m�drze.  
Dlatego te� moja propozycja jest taka, �eby gminy spotkały si� z swoimi przedstawicielami 
do tego Zwi�zku i omówiły spraw� Statutu bardziej generalnie. 
Mnie interesuje sprawa tylko jedna – nasza gmina Sandomierz ma najwi�kszy wkład 
finansowy: tak w prowadzeniu Zwi�zku, w administrowaniu, w kosztach, inwestycjach -  pod 
ka�dym wzgl�dem. 
Dzisiaj rozliczenia  oparte s� na ilo�ci mieszka�ców danej gminy, natomiast je�li chodzi o 
decyzyjno�� i sprawy zwi�zane z działalno�ci� - nasza gmina ma tyle samo do powiedzenia, 
co ka�da inna gmina , która ma minimaln� (najmniejsz�) liczb� mieszka�ców.  
Moje dzisiejsze wyst�pienie nie ma zwi�zku z dzisiejszym głosowaniem nad Statutem, ale 
jest jak gdyby zwiastunem tego, �e nale�y przyst�pi� do dyskusji na ten temat, po to �eby 
gmina Sandomierz nie czuła si� w jaki� sposób niedowarto�ciowana. 
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Obci��enia i odpowiedzialno�� Gminy Sandomierz w Zwi�zku jest  du�o wi�ksza jak innych 
gmin, a w  �lad za tym nie id�  - proporcjonalnie – uprawnienia.” 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
-Powiedział: „Projekt, w którym te� uczestniczył Sandomierz - To był wi�kszy projekt 
Ekologicznego Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki, gdzie w ramach tego projektu miała 
by� budowana kanalizacja sanitarna. Taki wniosek był nawet na li�cie indykatywnej (co 
prawda na rezerwowej) i  został zdj�ty z tej listy przez obecny Rz�d.”  
- Zapytał: „Jak ta sprawa dzisiaj wygl�da? Czy to przedsi�wzi�cie jest nadal planowane? W 
tej chwili jest ju� ogłaszany konkurs w Ministerstwie �rodowiska. Czy ten projekt b�dzie 
realizowany - Jakie s� widoki?” 
 
Pan Marceli  Czerwi�ski 
 
Zapytał : „Co w sprawie eternitu?, bo  z tego Sprawozdania nie wynika, gdzie ten eternit si� 
wywozi.” 
  
 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza zapytał: „ Czy kto� 
chciałby zabra� głos? Nie widz�,. 
Czy który� z Panów zechce udzieli� odpowiedzi i informacji?” 
 
Pan  Władysław Brudek - Przewodnicz�cy Zarz�du Zwi�zku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki 
 
Powiedział, �e: 
- Zwi�zek w ogóle nie zajmuje si� składowaniem, czy te� zbiórk� materiałów 
niebezpiecznych -  a do takich  zaliczony jest eternit. 
Ten problem gminy rozwi�zuj�  samodzielnie, w ramach swoich uprawnie�. 
- „Drugi temat - dotycz�cy budowy kanalizacji: Rzeczywi�cie był przygotowany projekt, 
zło�yli�my wniosek, który uzyskał wst�pn� akceptacj�, została podpisana ze Zwi�zkiem 
umowa. Zmieniły si� jednak rz�dy, nasz wniosek był na tzw. li�cie rezerwowej, został z tej 
listy wyrzucony -  jak chyba 18 na 20 wniosków zło�onych przez Województwo 
�wi�tokrzyskie. Do sprawy kanalizacji przymierzali�my si� ju� dwa razy, jednak okazuje si�, 
�e jest to  temat tabu: Jest to 8 odr�bnych gmin, ka�da z nich  ma swoje interesy i  „na dzie� 
dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzie� czy ten projekt ruszy czy nie ruszy. Jeste�my jakby 
przypisani do Sandomierza -  	eby mo�na było ten projekt zgłosi� musi by� jedna z gmin, 
która posiada 15000 tzw. relemów , a to spełnia tylko miasto Sandomierz i byłby to projekt 
Sandomierza, a pozostałe gminy mog�  si� pod ten projekt podpi��. 
Zamierzamy zorganizowa� spotkanie z zainteresowanymi gminami, które posiadaj� projekty, 
które mo�na wł�czy�  i spróbujemy taki wniosek ponownie przygotowa�.” 
- „Udział Sandomierza we władzach Zwi�zku wynika z ustawy samorz�dowej -  Zwi�zek nie 
ma �adnych cech wspólnych ze spółkami prawa handlowego, gdzie dzieli si� udziały i głosy 
co do wniesionego kapitału”.  
Jednakowe składki płaci   zarówno  Sandomierz jak i Bogoria czy Ba�kowice -  bo s� 
identyczne dla ka�dej gminy tj. 8 000 rocznie.  
- „Sandomierz co prawda wnosi  wi�kszy udział - proporcjonalny  do jego  - i to jest prawda. 
Natomiast  je�eli by�my rozliczyli koszt budowy  Zakładu w Ja�czycach – 14 milionów zł- 
proporcjonalne do wniesionego wkładu - to Sandomierz byłby za Gmin� Opatów i chyba 
Samborcem. 
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 Sandomierz nie dostał bowiem pieni�dzy z SAPARDU, a dostały je gminy wiejskie”.  
- „Wydaje si� równie�, �e Sandomierz najwi�cej korzysta, poniewa� 50% przywo�onych 
nieczysto�ci jest przez Miejskie Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu , z 
którym współpraca  dobrze si� układa, chocia�by dlatego, �e otrzymuje najni�sze ceny 
składowania odpadów w całym Zwi�zku czyli nawet ni�sz� cen� za składowane �mieci, które 
s� ju� posegregowane. Poza  tym Sandomierz ma  upust prawie 10 zł na ka�dej tonie i wydaje 
si�, �e to nie du�o – Ale przy 10 000 tonach  – to ju� 100 000 zł.”  
Nast�pnie Pan  Przewodnicz�cy Zarz�du zaapelował do Pa�stwa Radnych o przyj�cie  Statutu 
bez zmian, „ Bo aktualny Statut jest z 1994 roku i powstał w momencie tworzenia Zwi�zku”. 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
Zapytał: „Oceniaj�c ilo�� corocznie składowanych odpadów Jak Panowie przewidujecie ?Na 
jak długo wystarczy,  je�li chodzi o samo składowanie odpadów?”  
 
Pan Leszek Wołowiec – Członek Zarz�du Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
 
-  „Zmieniaj� si� wszystkie sprawy okołoodpadowe, które praktycznie cał� gospodark� 
odpadami odwracaj� do góry nogami. Jest projekt ustawy, który wprowadza  zapis, �e 
sprawami zwi�zanymi  z gospodark� odpadami powinny zajmowa� si� zwi�zki 
mi�dzygminne i gminy powinny si� zrzesza� w zwi�zki mi�dzygminne.  
Musz� Pa�stwu powiedzie�, �e ta opłata z 15,71 za jedn� ton� odpadów nie segregowanych 
wzrosła do 75 zł, a ju� jest projekt  rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów, który mówi, �e 
w roku 2009 za odpady wzrosn� do 100 zł, czyli o 25 zł wzro�nie jeszcze opłata 
�rodowiskowa.” 
- Wracaj�c jeszcze do poprzedniej sprawy - musimy  inwestowa� w nowe technologie,które 
przedłu�� �ywotno�� zakładu, z uwagi na bardziej rygorystyczne tak zwane poziomy odzysku. 
W roku 2010 nie mo�emy wskazywa� wi�cej ni� 75% odpadów i 25% musimy od tego 
odzyska�.- Je�eli nie b�dziemy spełnia� wymogów, b�dziemy płaci� wysokie kary. 
W roku 2013 jest ju� 50%, a w roku 2020 tylko 35% odpadów, ale to jest jeszcze mniejszy 
problem.  
Wi�kszy problem b�dzie w roku 2013 – wejdzie bowiem  zakaz składowania wszystkich 
odpadów, które b�d� posiadały okre�lon� warto�� energetyczn� powy�ej 6 kJ wówczas ten 
odpad nie mo�e trafi� na składowisko. 
Dlatego te� my jako Zwi�zek przymierzamy si� do budowy tzw. linii mechaniczno – 
termicznego przetwarzania odpadów.Czyli praktycznie wszystkie odpady trafiaj�ce do nas, do 
zakładu, b�d� w pewien sposób przetwarzane. Aby spełni� wymóg unijny (co b�dzie bardzo 
ci��kie z tego wzgl�du, �e czas goni) ogłosili�my przetarg na wykonanie dokumentacji 
technicznej.  
Jednak po otwarciu ofert okazało si�, �e przewy�sza to nam �rodki zaplanowane w bud�ecie. 
Dlatego te� na najbli�szym Zgromadzeniu zgłosimy interpelacj� dot. tego zadania.  
Chciałbym powiedzie�, �e to nam pozwoli w racjonalny sposób przedłu�y� �ywotno�� 
naszego zakładu. 
 Je�eli chodzi o prognozy na dzie� dzisiejszy , to spokojnie mo�emy składowa� odpady 
jeszcze  dalszych 18 lat – Je�eli  b�dziemy wi�cej odzyskiwa�, to ten okres si� wydłu�y”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał czy kto� z Pa�stwa Radnych 
chciałby zabra� głos? „Nie widz�” i powiedział, �e „Obecny sposób składowania odpadów, 
wykorzystanie tych odpadów jest najmniej racjonalnym sposobem i praktycznie najbardziej 
nierozs�dnym.  



 19 

Przepisy i cała filozofia Unii jest taka, �eby odpadów  w ogóle nie było. Wszystko co 
człowiek wyrzuca powinno by� poddane recyklingowi, powinno by� przetworzone, powinno 
by� wykorzystane.O ile b�dziemy konsekwentni i faktycznie b�dziemy te odpady 
wykorzystywa� ponownie, a jest to papier, drewno, plastik, metal itd., to wysypisko mo�e by� 
nawet wieczne.Bo niewiele rzeczy nie da si� przetworzy�, a wi�kszo�� si� da.  
O  ile  Pa�stwo Radni nie chc�, nie maj� ju� pyta�, to o głos  prosił Pan Tadeusz Przyłucki. 
Prosz� Panie Prezesie.” 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. Sandomierz 
 
Powiedział, �e chciałby przedyskutowa� zasady współpracy gospodarczej z Ekologicznym 
Zwi�zkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki: niektóre  kwestie nale�y dopracowa�, aby było to 
zgodne z ide�  Zwi�zku i zgodne z potrzebami Mieszka�ców – Za� Mieszka�cy, którzy 
segreguj� �mieci powinni by� nagradzani ni�sz� cen�. 
 
Wobec braku dalszych zgłosze� do dyskusji  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady 
Miasta stwierdził, �e Rada Miasta zapoznała si� z Informacj� o realizacji ustawy o 
gospodarce odpadami oraz informacj� o współpracy z Ekologicznym Zwi�zkiem Gmin 
Dorzecza Koprzywianki i  przyst�pił do realizacji punktu 7. Porz�dku obrad 
 
Ad. 7 
 
Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Statutu Ekologicznego Zwi�zku  Gmin Dorzecza   

  Koprzywianki   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  przypomniał, �e projekt 
uchwały ka�dy z Pa�stwa Radnych otrzymał w Materiałach na XXIII sesj� Rady Miasta i  
nast�pnie poprosił o odczytanie projektu uchwały.  
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyj�cia Statutu Ekologicznego Zwi�zku  Gmin Dorzecza   Koprzywianki.  

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił o opini� na temat  projektu 
uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa: - Przewodnicz�cy 
Komisji Pan Andrzej Gle�: „Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie”. 
Przewodnicz�cy  Komisji Bud�etu i Finansów: Pan Andrzej Gle�:” Komisja zaopiniowała 
projekt uchwały pozytywnie”. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: Przewodnicz�cy Komisji Pan Władysław 
Teter Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie zgłaszaj�c jednocze�nie szereg 
poprawek do tego statutu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zwracaj�c si� do Radcy prawnego 
Powiedział: „Mam pytanie do Radcy prawnego..Bo z tego co wiem Pani Mecenas 
kwestionuje zgodno�� z prawem  poprawek zgłoszonych przez komisj�. Czy wynika to ze 
statutu, czy ogólnie z ustawy?” 
 
Pani Teresa Prokopowicz - Radca Prawny 
 



 20 

Powiedziała, �e odpowiednio stosuje si� przepisy z ustawy: radni maj� jeden głos, gmina w 
Zwi�zku ma jeden głos.(?) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  otworzył dyskusj�  „Czy kto� z 
Radnych chciałby zabra� głos?” 
Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy  zaproponował, �eby przegłosowa� projekt 
uchwały bez poprawek zgłoszonych przez Komisj� Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
jednocze�nie podkre�laj�c, �e nie zamyka to drogi do ewentualnych, dalszych zmian w 
Statucie -  „Zawsze mo�na je zgłasza�. Nie b�dziemy dzisiaj obradowa� nad tymi 
poprawkami. I taki jest mój wniosek w imieniu Prezydium Rady : przegłosowanie w wersji 
jak w projekcie dostarczonym w Materiałach na sesje Rady, �eby nie blokowa� tego co nie 
jest  kontrowersyjne. I przegłosowa� to co jest dzisiaj w projekcie. O ile nie usłysz� sprzeciwu 
nie b�dziemy głosowa� na tymi poprawkami.” 
Wobec braku sprzeciwu  Pan Przewodnicz�cy  zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do 
przegłosowania punktu 7. „ Kto z Pa�stwa Kole�anek, Kolegów Radnych jest za podj�ciem 
uchwały zmieniaj�cej Statut Ekologicznego Zwi�zku Dorzecza Koprzywianki prosz� o 
podniesienie mandatu lub r�ki” 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 2 osoby nie brały udziału 
w głosowaniu. 
 Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e Rada Miasta 15 głosami „za” podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XXII/189/2008 
w sprawie zmiany statutu uchwały Ekologicznego Zwi�zku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki 
 
„Dzi�kuj� Panom za udział  w sesji. Oczywi�cie zapraszam  do dalszego uczestniczenia w 
naszej sesji. Zapewniam, �e b�dzie równie ciekawie.” 
 
Pan Władysław Brudek – Prezes Zarz�du Ekologicznego Zwi�zku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki  
 
„Bardzo dzi�kuj�. Oczywi�cie o statucie  mo�emy nadal dyskutowa�. Na pewno nie jest 
idealny, ale mam  nadziej�, �e w tej wersji si� uda. Dzi�kuj�.” 
 
Ad. 8 
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji 
Bud�etu  i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia  jej składu osobowego.  

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e zgodnie z 
obowi�zuj�cym Statutem Rada Miasta  powołuje komisje stałe, a zgodnie z paragrafem 18, 
pkt 3 – „W skład Komisji Bud�etu i Finansów wchodzi po jednym przedstawicielu 
delegowanym przez wszystkie komisje stałe oraz jeden przedstawiciel klubu nie 
reprezentowany w tej komisji.” 
W oparciu o cytowany przeze mnie zapis Statutu – na Wniosek Radnych – konkretnie 
wniosek Członków Komisji Praworz�dno�ci został przygotowany projekt uchwały.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy  poprosił o odczytanie projektu uchwały.  
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Bud�etu  i Finansów jako komisji stałej 
oraz zatwierdzenia  jej składu osobowego.  
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Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta otworzył dyskusj�. „ Kto z 
Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos?”  
Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy zadał pytanie Panu Krzysztofowi Cie�lakowi – 
Czy wyra�a zgod� na uczestniczenie w pracach komisji Bud�etu i Finansów? 
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Powiedział:”Wyra�am zgod�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: Czy kto� z obecnych na sali 
chciałby zabra� głos? Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do głosowania – 
„ Kto z Kole�anek, Kolegów Radnych jest za podj�ciem uchwały w sprawie powołania 
Komisji Bud�etu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego 
prosz�  podnie�� mandat lub r�k�?” 
Wynik głosowania: 12 „za”, 2 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj�cy si�”, 2 radnych nie brało 
udziału w glosowaniu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta podj�ła  
 
                                                           Uchwał� Nr XXIII/190/2008 
 zmieniaj�c� uchwał� Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Bud�etu  i Finansów 
jako komisji stałej oraz zatwierdzenia  jej składu osobowego. 
 
powołuj�c   Pana Krzysztofa Cie�laka  w skład Komisji Bud�etu i Finansów  w miejsce Pana 
Andrzeja Bolewskiego 12 głosami „za” i przy 2  głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymuj�cym 
si�. 
 
Ad. 9  
                    Przyj�cie  Harmonogramu dy�uru  Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu Radnym: 
- Harmonogram dy�uru Radnych otrzymali Pa�stwo Radni przed dzisiejsza  sesj� Rady 
Miasta. 
- Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami Radni, aby utrzyma�  wi�� ze swoimi wyborcami 
powinni pełni�  dy�ury w miejscu i czasie dogodnym  dla Mieszka�ców – i takie dy�ury s� 
pełnione. 
- W przypadku , gdy nie mo�emy pełni� dy�uru w  dniu  przewidzianym w Harmonogramie, 
mo�na dokona� zmiany powiadamiaj�c o tym biuro Rady Miasta lub  znajduj�c „na własn� 
r�k�” zast�pstwo.  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał :  
- Czy s� uwagi, wnioski dotycz�ce  Harmonogramu Dy�uru radnych ?- Brak zgłosze�. 
- Kto jest za przyj�ciem Harmonogramu   prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 15„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu, dwie osoby nie 
brały udziału w głosowaniu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził, �e  Rada Miasta Sandomierza 15 głosami  „za” przyj�ła 
Harmonogram  dy�uru  Radnych Miasta Sandomierza od dnia 
2 wrze�nia 2008 roku  do 27 stycznia 2009 roku.  
 
Ad.10 
                       Podj�cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: ”Przypominam, �e jest to 
ten punkt, który wywołał tyle emocji i nie jest przes�dzone czy Rada podejmie t� uchwał�  i 
czy w zaproponowanym prze Burmistrza kształcie. 
Prosz� o odczytanie projektu uchwały”.  
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomo�ci gruntowych. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e projekt uchwały był opiniowany 
przez trzy komisje i poprosił Przewodnicz�cych komisji o opinie na temat projektu uchwały. 
Pan Władysław Teter– Przewodnicz�cy Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził, �e Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.  
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów: opinia pozytywna 
 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki -Przewodnicz�cy Rady otworzył dyskusj�. 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Zaproponował, aby projekt uchwały głosowa� „dwuetapowo” w rozbiciu na „realizacje: ulica 
Frankowskiego i ulica Reymonta”: 
”Aby nie wstrzymywa� realizacji budowy ulicy Frankowskiego” – argumentował Zast�pca 
Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki -Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e „Nie ma takiej mo�liwo�ci, 
poniewa�  projekt uchwały zło�ony przez Pana Burmistrza jest jeden.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy zapytał: „Czyli mam rozumie�, �e wnosi Pan Burmistrz o 
wykre�lenie punktu 3”. 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
„Tak. Aby nie blokowa� realizacji ulicy Frankowskiego.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał „Czy Pan Burmistrz wnosi , aby w 
projekcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych w § 1 wykre�li� punkt 3 ? 
Tak?” 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział:”Tak” 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
- Podzi�kował „Za rozwi�zanie tej kwestii” 
- Powiedział, �e „Pozwoli to w spokoju podej�� do realizacji ulicy Reymonta”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał: Czy kto�, w ramach dyskusji, chciałby 
zabra� głos?  I wobec braku zgłosze�  zapytał Pana Robert  Sobieraja:  
- Czy uczestniczył w posiedzeniach, której� z trzech komisji opiniuj�cych projekt uchwały ? 
- Dlaczego  problem nie został omówiony na posiedzeniu komisji ? 
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- Dlaczego został zgłoszony dopiero na sesji Rady Miasta ? 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
Powiedział, �e: 
- Uczestniczył w posiedzeniach i „Głosowałem nawet „za”. 
- „Pozwoliłem sobie dzisiaj , jako �e jestem ju� II kadencje, zapyta� zainteresowana osob�, 
czy  Ona wie ,�e na dzisiejszej sesji b�dzie jej sprawa omawiana.Bo tak jak si�gn� pami�ci� , 
zwyczajowo w tego typu sytuacjach spornych osoby zainteresowane były na sesji.” 
- Jest to „Ostatnia szansa, kiedy dla dobra tej inwestycji – ulicy Reymonta - mo�na spraw� 
jeszcze uratowa�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do głosowania  
pkt 10 – Podj�cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowej. 
Pan Przewodnicz�cy oddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza, aby w paragrafie 1 
projektu uchwały wykre�li� pkt 3. o tre�ci: „3.173/27 o pow. 0,0202 ha-  przeznaczona pod 
budow� ulicy Reymonta. 
 „Kto z Pa�stwa, Kole�anek., Kolegów, Radnych jest za wykre�leniem punktu 3, prosz� o 
podniesienie mandatu lub r�ki?” 
Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu,  2 osoby nie brały 
udziału w głosowaniu.  
Nast�pnie stwierdził, �e Rada Miasta 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” dokonała 
skre�lenia w paragrafie  1 punktu 3  i przyst�pił do przegłosowania całego projektu uchwały 
bez punktu 3.  
„Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest za podj�ciem uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomo�ci gruntowej ł�cznie z poprawk� zgłoszona przez Pana Burmistrza, prosz� o 
podniesienie mandatu lub r�ki?” 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymuj�cy si�”, 2 osoby nie brały udziału w 
głosowaniu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e Rada Miasta 14 głosami „za”,  
przy jednym „wstrzymuj�cym si�” podj�ła  
 
                                                        Uchwał� Nr XXIII/191/2008 
                                       w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowej  
w wersji: jak w materiałach na sesj�, ł�cznie z poprawk� zgłoszon� przez Pana Burmistrza. 
 
Ad.11 
 
Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego 
wydatkowania �rodków w sprawie weksla in-blanco  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  odczytał projekt 
uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 
�rodków w sprawie weksla in-blanco  
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:  
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
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Komisja Nauki, O�wiaty i Kultury: Przewodnicz�cy Komisji – Pan Andrzej Majewski 
powiedział, �e Komisja, której przewodniczy  projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy otworzył dyskusj� – „Kto z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� 
głos?  
Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do głosowania. 
 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów radnych jest za podj�ciem w/w uchwały prosz� o 
podniesienie r�ki lub mandatu. 
Wynik głosowania: 17 „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e Rada Miasta podj�ła  
 
                                                  Uchwał� Nr XXIII/192/2008 
w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania �rodków w 
sprawie weksla in blanco 
 
Ad.12 
 
Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego 
wydatkowania �rodków w sprawie weksla in blanco – stadion sportowy  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  odczytał projekt 
uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 
�rodków w sprawie weksla in-blanco – stadion sportowy. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:  
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
Komisja Nauki, O�wiaty i Kultury: Przewodnicz�cy Komisji – Pan Andrzej Majewski – 
opinia pozytywna. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy otworzył dyskusj� – „Kto z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� 
głos?  
 
Pan Maciej  Skorupa 
 
Zapytał: Jakie �rodki unijne zostały pozyskane na te inwestycj�? W jakiej kwocie? 
 
Pani Tamara Socha –Skarbnik Miasta  
 
Powiedziała: „�rodki unijne na stadion nigdy nie wchodziły w rachub�- Jedynie z Funduszy 
krajowych: w 2007 roku 1 milion zł, w 2008  1 milion  225 ty�. Zł.” 
 
Pan Przewodnicz�cy Rady zapytał: „Czy Pan Radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzi�?” 
Czy ma Pan ma jakie� dodatkowe pytania? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
„Dodatkowych pyta� nie mam. Bardzo mi przykro, �e ani grosik nie został pozyskany  z 
funduszy unijnych.”. 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, �e „W wywiadzie jakiego udzielił Pan  Burmistrz wynikało ,�e generalnie stadion 
miał by� budowany ze �rodków unijnych, a dzisiaj dowiadujemy si�, �e nie ma funduszy 
unijnych i podpisujemy weksel in blanco”. 
 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta  
 
Stwierdziła,�e 
-   „Trudno mi  si� odnosi� do cytatu w gazecie.” 
-    Nie s� to �rodki unijne, ale s� to �rodki, które przychodz� do naszego  bud�etu w takiej  
     wysoko�ci jak powiedziałam  i to jest wa�ne. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Stwierdził, �e „Unia Europejska generalnie wyklucza finansowanie stadionów. Ewentualnie 
jakie� tereny rekreacji dzieci�cej – tak. Stadiony – nie. Nie jest to mo�liwe. 
Trzeba posiłkowa� si� wył�cznie �rodkami krajowymi”. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Powiedział: 
- O pieni�dzach obiecanych i otrzymanych na budow�  stadionu. 
- 	e je�eli Burmistrzowie „ nie znajd� tzw. płyty rezerwowej do treningu, to ten stadion 
zostanie   po kilku treningach zdewastowany całkowicie”.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady powiedział, �e: „Miasto mo�e pozyska� �rodki 
z zewn�trz, konkretnie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -  I �eby te �rodki otrzyma� 
musi wystawi� weksel in blanco w  wysoko�ci mln zł.”  I zapytał: „Czy kto� z Radnych 
chciałby zabra� głos?” 
 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
 
- Powiedziała, �e weksel in blanco jest  form� zabezpieczenia, gwarancj� prawidłowego  
  wydatkowania  pieni�dzy. 
- Stwierdziła, �e: „Najwa�niejsze, �e  pieni�dze s�. Nie jest istotne sk�d pochodz�: czy s�  
pieni�dzmi krajowymi czy unijnymi.” 
 
            Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e „Dla Pani Skarbnik nie ma 
to znaczenia, ale dla Panów Radnych ma znaczenie.” 
I  zapytał: „Czy kto� z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos?  
Wobec braku ch�tnych  Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do głosowania. 
„Przypominam Pa�stwu :Głosujemy projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na 
zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania �rodków w sprawie weksla in blanco  w 
wysoko�ci jednego miliona złotych  z przeznaczeniem na stadion.  
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem tej uchwały prosz� o 
podniesienie mandatu lub r�ki. 
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Wynik głosowania: 15 „za”,  0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 2 osoby nie brały udziału 
w głosowaniu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta 15 głosami 
„za” podj�ła   
 
                                                     Uchwał� Nr XXIII/193/2008 
 w sprawie wyra�enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania �rodków w 
sprawie weksla in blanco – stadion sportowy. 
 
Ad. 13 
 
                    Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił 
przyst�pienie do realizacji nast�pnego punktu Porz�dku obrad tj.  
Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia programu inwestycyjnego gminy miejskiej 
Sandomierz do 2012 rok     
Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o: 
- Odczytanie projektu uchwały. 
  Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt 
uchwały  w sprawie przyj�cia programu inwestycyjnego gminy miejskiej Sandomierz do 2012 
rok    
- Opini� na temat  powy�szej uchwały komisje  merytoryczne Rady Miasta Sandomierza            
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa oraz  Komisja Bud�etu i 
Finansów  - Przewodnicz�cy Pan Andrzej Gle� – powiedział, �e opinia obu Komisji jest 
pozytywna. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
           Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy otwieraj�c  dyskusj� zapytał: „Czy kto� z Pa�stwa 
Radnych, Panowie Burmistrzowie, Kto� z obecnych na sali chciałby zabra� głos?” 
Wobec braku głosze� Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do głosowania. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie 
przyj�cia programu inwestycyjnego gminy miejskiej Sandomierz do 2012 rok    
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 2 radnych nie brało 
udziału w głosowaniu. 
Po czym stwierdził, �e Rada Miasta 15 głosami „za” przyj�ła program inwestycyjny 
Sandomierza do 2012 roku podejmuj�c stosown�  
 
                                                   Uchwał� Nr XXIII/194/2008 
w sprawie przyj�cia programu inwestycyjnego gminy miejskiej Sandomierz do 2012 
roku 
  
Ad. 14 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zaproponował, aby w zwi�zku  z tym, �e 
projekt uchwały „jest do�� skomplikowany” nie czyta� go.”O ile nie usłysz� sprzeciwu nie 
b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e jest to wniosek Pana Burmistrza i poprosił o 
opini� komisje merytoryczne Rady Miasta: 
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Pan Władysław Teter– Przewodnicz�cy Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził, �e Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.  
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
             Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj� i w zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie zmian w 
bud�ecie miasta na 2008 rok? 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0  „wstrzymuj�cych   si�” od głosu. 2 osoby nie 
zaj�ły stanowiska w sprawie. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 15 głosami 
„za”  
                                                              Uchwał� Nr XXIII/195/2008 
                                             w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok 
  
Ad. 15 
 
Podj�cie uchwały w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Sandomierskiego 
Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu Spółka z.o.o.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał,�e jest to projekt Pana 
Burmistrza i zapytał Pa�stwa Radnych: Czy �ycz� sobie odczytania projektu uchwały ? ”O ile 
nie usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy” i poprosił o 
opini� na temat projektu uchwały komisj� merytoryczna Rady Miasta 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady otworzył dyskusj�. 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
Przepraszaj�c za pomyłk� poprosił Pa�stwa Radnych, aby w projekcie uchwały:  
w tytule, w § 1 ust. 1 oraz w Uzasadnieniu do projektu uchwały wyraz „Mieszkaniowego” 
zmieni� na „Społecznego” 
 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta  
 
Poprosiła , aby w projekcie uchwały – w podstawie prawnej  liter� „h” zmieni� na „g”. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Zapytał: „Ile osób deklaruje wej�cie do Towarzystwa?” 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, �e  
- Został wybrany Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego –  Pan Jan Cie�  
  oraz Członkowie Rady Nadzorczej w skład , której wchodz�: Pani Zofia Malec, Pan  
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  Kazimierz Płaza i Pan Mieczysław Gospodarczyk. 
   
  Pan Burmistrz podkre�lił, �e Członkowie Rady Nadzorczej pełni�  swoje funkcje społecznie. 
- „Na chwil� obecn� mamy 100 osób, które spełniaj� wymogi  regulaminu TBS: s�  
  mieszka�cami Sandomierza, nie maj� tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub działki 
  budowlanej, oraz maj� dochody na okre�lonym poziomie. 
  Warunkiem jest równie� wniesienie wkładu własnego – w przypadku mieszkania  
  o pow. 45 m kw. jest to kwota ok. 30 tys. zł. 
- „15 sierpnia 2008 roku Towarzystwo otrzyma pozwolenie na budow� i składamy kolejny  
  wniosek do banku.” 
 Pan Janusz  Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał „Czy kto� w ramach dyskusji 
chciałby jeszcze zabra� głos?” i wobec  braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł 
dyskusj� i poprosił: „Zanim przyst�pimy do głosowania prosz� o naniesienie  poprawek 
kosmetycznych zgłoszonych  przez Pana Burmistrza i przez Pani� Skarbnik tzn. w tytule 
zamiast słowa „Mieszkaniowej” wpisa� słowo „Społecznego” ,w podstawie prawnej, tam 
gdzie jest litera „h” wpisa� liter� „g” , w paragrafie 1 zamiast słowa „Mieszkaniowego” 
wpisa� „Społecznego” i w Uzasadnieniu zamiast słowa „Mieszkaniowego” wpisa� 
„Społecznego”. 
Pan Przewodnicz�cy zaproponował, �eby wprowadzone poprawki  uzna� za poprawki 
kosmetyczn� i odr�bnie ich  nie głosowa�. „O ile nie usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy jej 
odr�bnie głosowa�. Sprzeciwu nie słysz� . Nie głosujemy.”  
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do przegłosowania uchwały z uwzgl�dnieniem 
zgłoszonych poprawek. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie 
podwy�szenia kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa Budowniczego 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 2 osoby nie brało udziału 
w głosowaniu 
Nast�pnie stwierdził, �e Rada Miasta 15 głosami „za” podj�ła 
 
                                          Uchwał� Nr XXIII/196/2008 
w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa 
Budowniczego  
 
Ad. 16 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział ,�e jest to  zmiana w 
bud�ecie  na wniosek Burmistrza („Bo tylko na wniosek  Burmistrza by� mo�e”) i 
zaproponował, aby nie czyta� projektu  uchwały. ”O ile nie usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy 
czyta�. Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
             Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj� i w zwi�zku z brakiem zgłosze� zarówno ze 
strony  Pa�stwa Radnych, pracowników Urz�du oraz pozostałych osób obecnych na sali - Pan 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie zmian w 
bud�ecie na 2008 rok ? 
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Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych   si�” od głosu, dwie osoby nie 
brały udziału w głosowaniu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta Sandomierza 
podj�ła  
  
                                               Uchwał� Nr XXIII/197/2008 
                               w sprawie zmian w bud�ecie na 2008 rok. 
 
 Ad. 17 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali w 
Materiałach na sesj� i jest to kolejna zmiana w bud�ecie na wniosek Pana Burmistrza. 
 „O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opini� komisj� 
merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów  – powiedział ,�e komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwał. 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do głosowania. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie zmian w 
bud�ecie na 2008 rok ? 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”, 2 osoby brały udziału w 
głosowaniu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta 15 głosami 
„za” podj�ła  
 
                                                            Uchwał� Nr XXIII/198/2008  
                                          w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok 
 
Ad. 18 
 
Podj�cie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Sandomierz na 
realizacj� zadania pod nazwa dofinansowanie do zakupu samochodu – Mikrobus dla 
Komendy Powiatowej Stra�y Po�arnej w Sandomierzu.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali w 
Materiałach na sesj� i jest to wniosek Pana Burmistrza – chodzi o zakup Mikrobusu dla 
Komendy Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Sandomierzu. 
 „O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opini� komisj� 
merytoryczn� Rady Miasta 
Projekt był opiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  powiedział, �e Komisja Bud�etu i Finansów 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
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Pan Przewodnicz�cy otwieraj�c dyskusj� przypomniał, na dzisiejszej sesji go�cimy Zast�pc� 
Komendanta  Komendy Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej – Pana Adama Czajk�, do 
którego mo�na kierowa� ew. pytania. 
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Zapytał: „Do czego ma  ten mikrobus słu�y�? Komu? Czy to b�dzie wóz techniczny? Czy 
b�dzie przewoził stra�aków do akcji? Poprosz�  o wyja�nienie.” 
 
Pan kpt. Adam Czajka  - Zast�pca Komendanta Komendy Powiatowej Pa�stwowej 
Stra�y Po�arnej w Sandomierzu 
 
Powiedział, �e „Samochód ten, o ile zakup dojdzie do skutku, zostanie przekazany sekcji 
Ratownictwa Wodnego. 
Pan Komendant podkre�lił ogromn� skuteczno�� działa� tej sekcji oraz jej du�e osi�gni�cia.   
W zwi�zku z potrzeb� pokonywania du�ych odległo�ci oraz potrzeb� sprostania rosn�cym 
wymaganiom  – „samochód Sekcji Ratownictwa Wodnego  jest po prostu niezb�dny”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował Panu Komendantowi za 
wypowiedz, wobec braku zgłosze�  zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do przegłosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi, a konkretnie Powiatowej 
Stra�y Po�arnej na dofinansowanie do zakupu samochodu – Mikrobusu w wysoko�ci 10 000 
zł z bud�etu Miasta. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest na  podj�ciem uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Stra�y Po�arnej na zakup mikrobusu 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e Rada Miasta podj�ła 
 
                                                            Uchwał� Nr XXIII/199/2008  
w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacj� zadania 
pod nazwa dofinansowanie do zakupu samochodu – Mikrobus dla Komendy Powiatowej 
Stra�y Po�arnej w Sandomierzu.  
 
„I �ycz� Panu Komendantowi,  wszystkim Pa�stwu oraz sobie” , aby ten mikrobus jak 
najrzadziej uczestniczył w akcjach ratunkowych, a jak najcz��ciej do wyjazdu np. na ryby. 
 
Pan Komendant  
 
„Serdecznie Pa�stwu dzi�kuj�” 
 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta ogłosił 10-cio minutow� 
przerw�. 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Kontynuujemy sesj�. Przypomn�, �e przed przerw�  podj�li�my uchwał� dot. zakupu 
samochodu dla Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Przyst�pujemy do realizacji punktu 19. 
Porz�dku obrad. 
 
Ad. 19 
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Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na 2008 rok. 
 
„Jest to Wniosek Pana Burmistrza. Ciesz� si�, �e Pan Burmistrz zd��ył jeszcze  w 2008 roku 
zło�y� Program na 2008 rok. Proponuj� nie czyta�  projektu uchwały, bo jest on tylko 
skromnym elementem  w całym Programie. O ile nie usłysz� sprzeciwu, to projekt uchwały w 
sprawie przyj�cia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 rok nie 
b�dzie czytany. Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy.” 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
Poprosiła o dokonanie zmiany zapisu w podstawie prawnej do projektu uchwały: 
Zamiast: (zapis w nawiasie) Dz.U. Nr 64 poz.593 z pó�. zm. 
Wpisa� : tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 115, poz. 728 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, aby  „W trzeciej linijce, 
licz�c od góry w Uzasadnieniu do projektu uchwały , gdzie w nawiasie jest podstawa prawna, 
skre�lamy t� podstaw� prawn� „Dziennik  Ustaw nr 64, poz. 593 z pó�niejszymi zmianami” - 
to skre�lamy. 
A w to miejsce wpisujemy –„ tekst jednolity z 2008 roku  Dz.U. Nr 115, poz. 728” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Przewodniczaca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Pani Mariola 
St�pie� – opinia pozytywna. 
Przewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci – Pan Krzysztof Cie�lak poinformował, �e Komisja, 
której przewodniczy zgłosiła wniosek, aby w Gminnym Programie Ofiar Przemocy w 
Rodzinie  na rok 2008 w cz��ci IV Opis realizacji celów Programu , punkt 4  uzupełni� zapis  
- i skład  Zespołu Interdyscyplinarnego uzupełni� o Komisj� Praworz�dno�ci Rady Miasta 
Sandomierza. 
Pan Krzysztof Cie�lak – Przewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci powiedział,  �e 
Członkowie Komisji  zaopiniowali projekt uchwały , z uwzgl�dnieniem  powy�szej poprawki, 
pozytywnie. 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał: „Co na to Wnioskodawca?” 
 
Pan Marek Bronkowski – II Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
Wyraził aprobat� i zaproponował, aby zgłoszon� poprawk� potraktowa� jak autopoprawk� 
Burmistrza. 
 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał o opini� na temat zgłoszonej 
poprawki Pani� Halin� Komenda – Dyrektora O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
 
Pani Halina Komenda – Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Powiedziała; „Akceptuj�” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady otworzył dyskusj� pytaj�c „Czy kto� z Pa�stwa 
chciałby zabra� głos w tym punkcie?” 
 
Pani Agnieszka Fra�czak – Szczepanek  
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Podkre�liła jak niezwykle wa�ne jest  jakie osoby zostan�  oddelegowane do  Zespołu 
Interdyscyplinarnego.  
„Z do�wiadczenia wiem jak wa�ne jest , aby byli to ludzie bardzo odpowiedzialni.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał czy kto� jeszcze chciałby zabra� głos? 
Wobec braku  zgłosze� Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł dyskusj� i przyst�puj�c  do głosowania 
zaproponował, przegłosowanie, w pierwszej kolejno�ci  Wniosku Komisji Praworz�dno�ci i 
Pana Burmistrza. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: ”Czy musimy głosowa� autopoprawk� Pana Burmistrza? Po co ” 
 
Pan Przewodnicz�cy powiedział: 
-  Z tzw. ostro�no�ci procesowej: „Nie musimy, ale mo�emy”. 
-  Rada nie musi uwzgl�dni� autopoprawki Wnioskodawcy. 
-  Zapytał Pana Macieja Skorup� : Czy zgłasza konkretny wniosek, �eby nie głosowa�? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Odpowiedział:” Tak.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: ”Jest  propozycja, aby nie 
głosowa� Wniosku. „O ile nie usłysz� sprzeciwu wniosek  nie b�dzie głosowany. Sprzeciwu 
nie słysz�. Nie głosujemy.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do głosowania całego projektu uchwały ł�cznie z 
Programem i autopoprawk� Pana Burmistrza  oraz poprawk� – wnioskiem Komisji 
Praworz�dno�ci.  
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest za podj�ciem uchwały w sprawie przyj�cia 
Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 rok  ł�cznie z 
Programem, autopoprawk� Pana Burmistrza  oraz poprawk� – wnioskiem Komisji 
Praworz�dno�ci prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu.  
Wynik głosowania: 17 „za” jednogło�nie, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Po czym stwierdził, �e Rada Miasta jednogło�nie podj�ła  
 
                                                 Uchwał� Nr XXIII/200/2008 
w sprawie przyj�cia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 
rok. 
 
Ad. 20 
 
Podj�cie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów  uchwał do Rady Powiatu w 
Sandomierzu o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Sandomierzu.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  Miasta Sandomierza przypomniał ,�e punkcie 
20. przedmiotem obrad b�d� dwa projekty uchwał: 
- w sprawie zaopiniowania projektów  uchwał do Rady Powiatu w Sandomierzu o 
przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu – 
likwidacja Zakładu Radiologii. 
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 - w sprawie zaopiniowania projektów  uchwał do Rady Powiatu w Sandomierzu o 
przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 
poprzez likwidacj� Oddziału Nefrologii Dorosłych. 
Wnioskodawc� powy�szych projektów jest Pan Burmistrz na wniosek Starosty 
Sandomierskiego. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy powitał Pana Janusza  Sikorskiego –Dyrektora Szpitala 
Sandomierskiego. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  Miasta Sandomierza zaproponował, aby  nie 
czyta�  projektu uchwały. O ile nie usłysz� sprzeciwu, to projekt  nie b�dzie czytany. 
Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy.” oraz poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady 
Miasta. 
Pani Mariola St�pie� – Przewodnicz�ca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, �e komisja zapoznała si� z projektami  uchwał  i wnioskuje o 
zorganizowanie spotkania Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady 
Miasta Sandomierza oraz  Komisji Zdrowia Rady Powiatu Sandomierskiego oraz Dyrekcji 
Szpitala „celem przeprowadzenia dyskusji” na temat zasadno�ci  likwidacji zakładu 
Radiologii oraz Oddziału Nefrologii Dorosłych. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta otwieraj�c dyskusj� poprosił o 
zadawanie pyta�  dotycz�cych obu projektów uchwał – likwidacji Zakładu Radiologii i 
Oddziału Nefrologii. 
„Oczywi�cie  przegłosujemy  projekty po kolei, ale dyskusja niech dotyczy obu projektów – 
Aby nie dublowa� pyta�.”    
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Zapytał: 
- Dlaczego Zespół Opieki Zdrowotnej chce likwidowa� te Oddziały ? 
- Gdzie zostan� przeniesione ? 
- Kto b�dzie nimi zarz�dzał ? 
 
Pan Jacek Dybus  
 
- Powiedział, �e „chc�c podj�� wła�ciw� decyzj� podczas  przyjmowania uchwały” chciałby 
wiedzie� „co�    wi�cej” na temat likwidowanego Oddziału i Zakładu” i poprosił Pana 
Dyrektora SPZ ZOZ o  przybli�enie tematu.  
- Zapytał: ”Jak to si� ma  do zbli�aj�cej si�  reformy zdrowia, któr� robi Pani Minister,  
polegaj�cej  na prywatyzacji wszystkich szpitali? Czy nie wychodzicie przed przysłowiow� 
orkiestr�?” 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Zapytał: „Czy kupuj�c tomograf komputerowy, mówi�c  ostro�nie – �redniej klasy – nie 
popełniono bł�du?” 
 
Pan Janusz Sobolewski 
 
Zapytał: ”Czy  zapis :Likwidacja Nefrologii Dorosłych sugeruje, �e jest  Oddział Nefrologii 
Dzieci�cej?” 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał: 
- Czy likwidacja dwóch Oddziałów szpitalnych jest wst�pem  do prywatyzacji wszystkich 
Oddziałów, a co  za tym idzie – „pełn� prywatyzacj� Szpitala” ? 
- Co Dyrektor Szpitala s�dzi o pełnej prywatyzacji Szpitala. 
 
Pani Mariola St�pie� 
 
Zapytała: „Czy Rada Powiatu wypowiedziała si� ju� na ten temat i opiniowała te projekty  
uchwał ?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział:  
”Czy kto� z Pa�stwa chciałby zabra� głos ?  Nie. To ja dwa zdania w kontek�cie tego co 
powiedział moja Przedmówczyni: Czy kto� opiniował? 
Ja wła�ciwie mam w�tpliwo�ci  czy Rada powinna  opiniowa� uchwały dotycz�ce likwidacji  
poszczególnych zakładów (przepis mówi bowiem o likwidacji, powołaniu, przekształceniu 
Szpitala jako takiego).Ale lepiej zrobi� wi�cej ni� mniej i nie narazi� si� na grzech 
zaniechania i dlatego  te projekty uchwał  s� w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji. 
My�l�, �e szczegółowo wyja�ni to Pan Janusz Sikorski – Dyrektor Szpitala, z którym miałem 
przyjemno�� pracowa�,  i którego uwa�am za �wietnego fachowca. 
Panie Dyrektorze, o ile mógłby si� Pan odnie��, bardzo prosz�.” 
 
Janusz Sikorski – Dyrektor  
 
Powiedział, mi�dzy innymi: 
- „Z przyjemno�ci� przyjmuje wszelkiego rodzaju zaproszenia na sesj�, na spotkania, bo im 
wi�cej   wiedzy tym mniej plotek”. 
- „Je�eli kto� ma w�tpliwo�ci  co do prywatyzacji , to zapraszam do stacji dializ XXI wieku , 
gdzie ludzie w komfortowych warunkach , choruj�c na bardzo ci��k�  chorob� , jaka jest 
skrajna  niewydolno�� nerek  s� leczeni bezpłatnie. Przypomn� równie�, �e jest to dzier�awa 
na 15 lat i po upływie tego okresu działka wraca na rzecz szpitala w Sandomierzu.” 
- O kardiologii inwazyjnej- „Najpro�ciej rzecz ujmuj�c , �eby leczy� chorych w ci�gu godzin 
a nie tygodni wypuszcza� za kilka dni zdrowego człowieka. Mamy to szcz��cie, �e w 
Sandomierzu  t� kardiologie mamy, codziennie jest lekarz kliniczny ze szpitala w Lublinie, 
jest dr Wójcik, który przeprowadza te inwazyjne zabiegi.” 
- „Ze wzgl�du na to, �e trzeba szpital unowocze�nia� a nie mamy własnych pieni�dzy – my�l� 
o pieni�dzach szpitala , powiatu, miasta czy tez gminy – to trzeba szuka� inwestorów , którzy 
b�d�  mieli ochot� w nasz szpital zainwestowa� po to �eby tomograf był  nie dwurz�dowy , a 
trzydziestorz�dowy.” 
- Mamy nefrologie dzieci�ca , ale jest ona umieszczona przy  Oddziale dzieci�cym.” 
- Je�eli chodzi o prywatyzacje szpitali , to „Na przykładzie tego co wydarzyło si� w 
Sandomierzu , ja bym sobie �yczył takich prywatyzacji, bo one nios� same pozytywne 
skutki.” 
- „Dzi�kujemy, �e podj�li�cie kiedy� uchwał� która pozwoliła mam ociepli� cały szpital, 
wygl�da on zdecydowanie lepiej, teraz przyszedł czas na  powa�niejsze inwestowanie.” 
- „Chwała, �e s� firmy, które chc� inwestowa� – oczywi�cie maja racje , bo jest to dobry 
interes i mamy �wiadomo��, �e ci ludzie nie inwestuj� ot tak sobie , bo kochaj� Sandomierz. 
Oni po prostu policzyli, �e z tego tomografu  b�d� pieni�dze – cz���  w kasie NFZ cz��� 
zapłac� ludzie prywatnie.” 
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- „Prawo wymaga, �eby Pa�stwo o tym wiedzieli i z przyjemno�ci� o tym wszystkim dzisiaj 
powiedziałem. My�l�, �e  na wi�kszo�� pyta� odpowiedziałem, a co b�dzie dalej  to wspólnie 
zobaczymy.” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował panu Januszowi 
Sikorskiemu za wypowiedz i zapytał  :Czy Pa�stwo Radni maj� ew. jeszcze jakie� wnioski, 
uwagi, propozycje ?. Z uwagi na brak zgłosze� Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady 
Miasta  zamkn�ł dyskusj� i przyst�pił do przegłosowania  2 projektów uchwał. 
Pierwsza z nich: 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w 
Sandomierzu o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Sandomierzu – likwidacja Zakładu Radiologii. 
 
„Przypomn�: Jeste�my w punkcie 21. tj. likwidacja Zakładu Radiologii – opiniujemy wniosek  
Rady Powiatu  o przekształceniu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sandomierzu  poprzez likwidacj�  Zakładu radiologii. 
Kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów Radnych jest za wpisaniem w § 1 w miejsce 
wykropkowane : opiniuje si� pozytywnie – prosz� o podniesienie  mandatu lub r�ki. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr XXIII/201/2008 
w sprawie zaopiniowania projektów  uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu o 
przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 
– likwidacja Zakładu Radiologii.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: ”Przyst�pujemy do 
kolejnego punktu w ramach punktu 20. 
-Podj�cie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  uchwały Rady Powiatu w 
Sandomierzu o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Sandomierzu poprzez likwidacj� Oddziału Nefrologii Dorosłych 
 
O ile nie usłysz� wniosku nie b�dzie dyskusji. Wniosku nie słysz�. Nie ma dyskusji. 
Przypomn� Komisja Opieki Społecznej , Ochrony Rodziny i Zdrowia  nie opiniowała tego 
projektu uchwały (zapoznała si� jedynie z jego tre�ci�). 
Czy dyskusja  w poprzednim punkcie wyczerpała  ten temat równie� ? 
Gwoli  formalno�ci  zapytam jednak: Czy kto� z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos? Czy 
kto� z obecnych na sali  chciałby zabra� głos ? Nie  widz�. Zamykam dyskusj�. 
Przyst�pujemy do głosowania. W § 1 projektu uchwały, w miejsce wykropkowane 
wpisujemy: pozytywnie. 
I kto z Pa�stwa Kole�anek i Kolegów radnych jest za takim zapisem projektu uchwały prosz� 
o podniesienie r�ki lub mandatu” 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                           Uchwały Nr XXIII/202/2008 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu o 
przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 
poprzez likwidacj� Oddziału Nefrologii Dorosłych 
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Ad. 21            
 
                                    Interpelacje  i  zapytania Radnych. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
W imieniu Mieszka�ców bloku  przy ul. 	ółkiewskiego 7 poprosił Pana Burmistrza o 
interwencj�  w zwi�zku z przypadkami zakłócania spokoju przez klientów  sklepu 
spo�ywczego  usytuowanego w tym bloku. 
 
Pan Robert Sobieraj  
 
Powiedział „	e ze wzgl�du na bezpiecze�stwo w Mie�cie” prosi o cz�stsze patrole  
Policji i  Stra�y Miejskiej w godzinach popołudniowych i wieczornych - zwłaszcza  
w obr�bie miejskich placówek o�wiatowych( szkoły i przedszkola). 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
- Prosi o przyspieszenie  sprawy dotycz�cej utworzenia hospicjum: ”Przypominam ,  
  aby  sprawa nie umkn�ła, a hospicjum jest w Sandomierzu bardzo potrzebne.” 
- W zwi�zku z przypadkami  pogryzie� dzieci i dorosłych  przez psy Radny przypomina  
  o obowi�zku  zakładania psom kaga�ca oraz wyprowadzania na smyczy.  
   Prosi, aby Stra� Miejska w Sandomierzu reagowała w przypadku nie przestrzegania   
   w/w przepisów. 
   
 Pan Maciej Skorupa  
 
Zgłosił nie zrealizowan� spraw� dot. przekazania pieni�dzy przez Gmin� Sandomierz 
Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu na dodatkowe dy�ury policyjne  
w okresie �wi�tecznym oraz w porze nocnej. 
 
- Pana Janusz Sobolewski, 
- Pana Mirosław Czaja, 
- Pana Jacek Dybus, 
- Pana Wojciech Czerwiec, 
- Pana Andrzej Gle�.  
zło�yli Interpelacje w formie pisemnej. 
 
Ad. 22 
 
Informacje i komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przedstawił  pismo: 
- Sandomierskiej Fundacji Zdrowia:  
         -  W sprawie  zorganizowania  w Sandomierzu hospicjum. 
         -  Podzi�kowania dla Pa�stwa Radnych  za  dotychczasow� współprac�. 
- Wojewody �wi�tokrzyskiego  informuj�ce, �e uchwała w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza Sandomierza zaskar�ona przez Pana Zenona Pa� oraz Pana Zbigniewa 
Puławskiego  jest zgodna z prawem. 
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Pan Marceli Czerwi�ski przypomniał Pa�stwu Radnym, �e wnioski do Bud�etu’2009  nale�y 
składa�  do 15 wrze�nia 2008 roku  
 
Pani Ryszarda Krzesimowska – Mieszkanka Sandomierza  
 
Poruszyła spraw�: 
- „Psich nieczysto�ci” na ulicach Sandomierza – zwłaszcza na ulicy Opatowskiej -   
    i zwi�zanych z tym uci��liwo�ci  w przypadku osoby poruszaj�cej si� na wózku  
    inwalidzkim. 
-  Przyznania lokalu „na pracowni� twórcz�”  - „Nadal nie mamy jasnej odpowiedzi”. 
-  Wykonania podjazdu „Do kamienicy, w której mieszka mój m��”. 
-  Podjazdu do lokalu  u�ytkowego: Dlaczego podjazd  mo�e by� wykonany tylko od strony  
    podwórka?                       
-  Prosi o podj�cie przez Rad�  Miasta  uchwały „przyznaj�cej  lokal u�ytkowy przystosowany  
    lub lokal odpowiednio  przystosowa�”. 
-  Zakazu handlu na Starym Mie�cie  osobom z innych miast (i tam płac�cych podatki). 
    Zwłaszcza sprzedaj�cym  towar  nie najwy�szego lotu. 
-  Dyskryminacji osób niepełnosprawnych – Brak realizacji   zapisów Karty Praw Osób  
    Niepełnosprawnych.  
                                          
Ad. 23   
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł XXIII sesj� Rady 
Miasta Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                   Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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