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Protokół nr 17 

z XVII sesji Rady Miasta Sandomierza 

28 października 2015 roku – Ratusz 
 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 13.20 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XVII sesję oraz powitał 

wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza, 
Katarzynę Zioło – Panią Asystent Burmistrza Sandomierza, Dyrektorów i Prezesów spółek 
komunalnych, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Panią Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Naczelników Wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Państwa dziennikarzy. 
W XVII sesji wzięło udział 19 Radnych – jak w załączonej Liście obecności.  
Radna: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – nieobecność usprawiedliwiona. 
Radni - Pan Piotr Chojnacki i Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 
 
           Przewodniczący Rady Miasta - Pan Robert Pytka - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana Marcina Marca – 
Radnego Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Marcin Marzec - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę: 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 radny – 
spóźnienie usprawiedliwione. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Pan Marcin Marzec został 
sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 

Ad. 3 
Przyjęcie porządku obrad 

 Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji punktu 
3. porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XVII 
sesji Rady Miasta.          
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

Poprosił  o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 3 projektów uchwał: 
1. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 
(w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 50% w ramach  
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019) 
2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015 – 
2029. (aktualizacja dokumentu), 
3. Uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu 
„Nas troje i więcej”. 
(Od 1 stycznia 2015 roku na terenie całego kraju obowiązuje program wspierania rodzin 
wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny). 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – zapytał: kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad  
XVII sesji punktu: 
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
   Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
2. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sandomierz na lata 2015 – 2029. 
    Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta  
    Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 
    Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
 
W wyniku głosowania – jak wyżej – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na ujęcie w porządku obrad XVII sesji Rady 
Miasta Sandomierza 3 projektów uchwał i zaproponował wprowadzenie w/w uchwał do 
porządku obrad jako punkt: 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     
      Sandomierz na lata 2015 – 2029. 
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta  
    Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 
Pozostałe punkty przyjmują numerację  odpowiednio wyższą: 12.→ 15., 13. → 16., 14. →17. 
itd. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Sandomierza  
     z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 
-  Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XVII sesji – jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta (w tym  

o złożonych Oświadczeniach majątkowych), 
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6. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2015 
roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Sandomierz na lata 2015 – 2029. 
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta  

Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu miasta Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie 
miasta Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: 
„Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym  
w Sandomierzu”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród  
i wyróżnień miasta Sandomierza za szczególne osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

20. Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym o złożonych 
Oświadczeniach majątkowych Radnych). 

21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
22. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: 
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- Protokół z X sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłożony do wglądu w Biurze       
  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń, poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w sesji Rady  
   Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania:  19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu z X sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad.5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta 
 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 15 września 2015 roku do 27 października 
2015 roku przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 28 października 
2015 roku 

 „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, w okresie 
sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 
zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta Sandomierza,  
a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz 
przepisów prawnych, wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 
 Zgodnie z artykułem 24 ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, przedstawiłem szanownej Radzie informację dotyczącą złożonych oświadczeń 
majątkowych Skarbnika Miasta Sandomierza, kierowników jednostek administracyjnych 
gminy oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza. Osoby te 
złożyły w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2015 roku oświadczenia o stanie majątkowym. 
Ogółem złożono 32 oświadczenia. Analizując złożone oświadczenia i porównując je  
z poprzednimi oświadczeniami i kopiami pism nie stwierdziłem uchybień. Po jednym 
egzemplarzu złożonych oświadczeń przekazałem do właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania osób składających oświadczenie Urzędów Skarbowych. Jawne informacje 
zawarte w oświadczeniach zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie miejskiej. 

W trakcie realizacji są następujące roboty budowlane: 

- budowa osiedlowego placu zabaw przy ulicy Schinzla,  
- remont chodnika przy ulicy Katedralnej,  
- wykonanie opaski przy placu św. Wojciecha (poszerzenie części parkingowej przy tym 
placu). 
 W trakcie realizacji jest projekt Parku Miejskiego , aktualizacja dokumentacji 
projektowej wykonywane przez pracownię 44sto Ewy Twardoch z Gliwic. 
 
Umowy zawarte z wykonawcami: 
- zabezpieczenie fragmentu uszkodzonego muru obronnego przy ulicy Żydowskiej  
w części od ulic Podwale Górne w miesiącu sierpniu (jeden z wykonawców po tygodniu 
wycofał ofertę, wyłoniono drugiego, który już przystąpił do realizacji) 
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- remont nawierzchni chodnikowej w różnych miejscach, termin zakończenia to  
15 listopada 2015 roku. 
 

Zadania zrealizowane: 
- przebudowa ulicy 11 listopada,  
- poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej z materiału oszczędzonego  
z rozbiórki (w sumie 2000 m2), 
- remont i przebudowa infrastruktury drogowej w części Prawobrzeżnej Sandomierza 
(w trakcie rozliczenia, są jeszcze sporne części – chodzi o płat warstwy ściernej na tych 
drogach), 
- wykonanie włączenia ulicy Knotego do ulicy Mickiewicza, 
- remont toalet, korytarza, świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2, 
- wymiana płytek ściennych w toaletach Szkoły Podstawowej nr 4. 
 
Sprawy związane z kulturą: 
 17 września odbyła się rocznica agresji wojsk Radzieckich na Polskę i Dzień 
Sybiraka, obchody rocznicowe zorganizowano w wojskowej części cmentarza Katedralnego, 
posadzono dąb – symbol pamięci na chwałę bohatera – Sandomierzanina Adolfa Ramusa, 
który zginął w Katyniu. 
 19 września – Nasze Sandomierskie Kulinarne – konkurs kulinarny na najlepszą 
potrawę Powiatu Sandomierskiego. Złotą Chochlę ufundowaną przez Burmistrza 
Sandomierza wygrała Gmina Samborzec. 
 21 września – Sandomierski Marsz Pokoju – wydarzenie zorganizowane z 
inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej, wzięło udział blisko 200 osób, w tym dzieci  
i młodzież z sandomierskich szkół, świetlic socjoterapeutycznych, świetlic domów 
samopomocy, seniorzy i mieszkańcy Sandomierza. Wydarzenie nawiązywało do 
Międzynarodowego Dnia Pokoju. Marsz Pokoju wiódł ze Starego Miasta przez ulicę 
Parkową, Mariacką i z powrotem na Rynek. Następnie symbolicznie wypuszczono 13 gołębi. 
 Od 23 września do 24 października show talent Sandomierski, spośród niemal 20 
zgłoszonych kandydatów 24 października odbył się finał konkursu. Decyzją jury  
i publiczności I miejsce zajęła Emilia Lichocka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego  
w Sandomierzu. 
 29 września – dzień przedszkolaka w Sandomierzu, dzieci z miejskich przedszkoli 
samorządowych zebrały się przy Ratuszu, by przez wspólną zabawę, śpiew, taniec świętować 
ten dzień. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Przedszkolaka dzieci ruszyły do zabawy, tańce  
i konkursy na całym Rynku Starego Miasta. 
 Od 8 do 9 października konferencja Jan Długosz w kręgu badań historyków i 
literaturoznawców, w konferencji wzięli udział naukowcy z całego kraju pokazując, że tak 
naprawdę postać Jana Długosza jest ciągle odkrywana, kolejne informacje i dokumenty 
mówiące o wielkości tego człowieka świadczą, że była to postać nietuzinkowa. 
 9 października wernisaż wystawy kolekcji biżuterii i fotografii autorskiej Marii 
Magdaleny Kwiatkiewicz. Na wernisażu został zaprezentowany współczesny design 
biżuterii etnicznej z najdalszych zakątków Świata oraz fotografie autorstwa Marii Magdaleny 
Kwiatkiewicz. 
 15 października – uroczystości na cześć błogosławionego Wincentego Kadłubka, 
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w ramach uroczystości organizowanych przez Kościół Katolicki młodzież z sandomierskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stworzyła widowisko nawiązujące do 
historycznego kontekstu naszego miasta i jego tradycji. W szeregu witryn okiennych na 
Starym Mieście i zakamarkach ulicznych pojawili się młodzi aktorzy przebrani w historyczne 
stroje. Poprzez pantomimę, happeningi młodzież wcieliła się w postaci, które na przestrzeni 
wieków odegrały istotną rolę w dziejach miasta. Celem projektu artystycznego była 
popularyzacja historii Sandomierza, obyczajów, powiedzeń, porzekadeł i tradycji odpustowej. 
 15 października -Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Sandomierski Dzień Białej 
Laski był okazją do spotkania się osób niewidomych i niedowidzących z Sandomierza  
i okolic i przedstawicielami, którzy działają na rzecz pomocy tym osobom. 
 22 października - konferencja Szkło, porcelana, kamień – Świętokrzyskie Skarby 
Gospodarcze, celem spotkania w którym brali udział przedsiębiorcy i samorządowcy 
powiatów Sandomierskiego, Staszowskiego, Ostrowieckiego i Opatowskiego była promocja 
eksportu oraz nawiązywanie nowych, trwałych kontaktów gospodarczych w branży 
produktów z porcelany, krzemienia pasiastego i szkła użytkowego. 
 26 października - jubileusz 104 urodzin Pani Marii Chudy, jednej z najstarszych 
Sandomierzanek. W piątek będę gratulował na spotkaniu ze 104-latką, która mieszka przy 
ulicy Krępianki, jest to wydarzenie godne tej osoby. Wspaniała pamięć, żywotność, 
witalność, w młodości śpiewała pieśni patriotyczne, dużo o Sandomierzu, dużo o historii. Dla 
mnie jest to wielkie przeżycie. 
 W dniach 19 i 20 września odbył się turniej bokserski o Puchar Burmistrza 
Sandomierza w którym uczestniczyli zawodnicy z 26 klubów z całego kraju oraz  
z zagranicy. 
 26 września - Dni Talentu Akademia Młodych Orłów. Polski Związek Piłki Nożnej 
przy współpracy z Urzędem Miasta rozpoczął nowatorski projekt wzorcowej akademii 
piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 10 lat pod nazwą Akademia Młodych 
Orłów 
 3 października - Narodowy Dzień Sportu, w ramach tego wydarzenia Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował na boiskach orlik rodzinny piknik sportowy  
z turniejem. Podczas turnieju odbyły się mecze ojcowie kontra synowie, konkurs rzutów 
karnych. 
 4 października – promocja zdrowego trybu życia przez sport i rekreację, impreza 
odbyła się na Bulwarze. Dla mieszkańców Sandomierza i przybyłych turystów czekały liczne 
atrakcje i propozycje niedzielnego wypoczynku. 
 18 października – 90 lat Sandomierskiego Klubu Sportowego Wisła, jednym  
z punktów programu tego wydarzenia było oficjalne przekazanie sztandaru ufundowanego 
przez miasto. Odbył się mecz z remisowym rezultatem 1:1, w rzutach karnych zwyciężyła 
drużyna Hutnik Nowa Huta, puchar został wręczony kapitanowi tej drużyny. 
 18 października Festiwal Modelarski, głównym punktem programu był konkurs na 
najlepszy model latawca. 
 
W sprawie promocji: 
 23 października – 100% Sandomierza za 50%, czyli weekend za pół ceny, 
rozpoczęto akcje promocyjną Sandomierza, która jest elementem promującym Sandomierz 
mającym na celu wydłużenie sezonu turystycznego w mieście. Propozycja przyjęta została  
z entuzjazmem przez hotelarzy, restauratorów, punkty gastronomiczne na terenie Starego 
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Miasta i nie tylko. Widzimy, że jest to sposób, aby sezon turystyczny został wydłużony dla 
wszystkich – turystów, mieszkańców, a przede wszystkim dla restauratorów, którzy widzą 
możliwość wydłużenia tego sezonu. 
 Od 26 października do 28 października ekipa Ojca Mateusza ponownie nagrywa 
zdjęcia plenerowe w Sandomierzu. Mamy informację, że przez kolejne 2 lata ekipa będzie 
gościła w Sandomierzu. Oglądalność jest na poziomie kilku milionów, co wróży, że Ojciec 
Mateusz szybko nie zniknie z ekranów telewizorów i z naszego miasta. 
 Kończąc to sprawozdanie chciałbym Państwa zaprosić na 5 listopada na promocję 
książki Sandomierskie Soplicowo napisaną przez panią Agnieszkę Krzesimowską, książka 
opisująca Sandomierz, jak również wycieczki do okolic, pokazująca historię Sandomierza 
przez pryzmat… nie będę zdradzał. Pozycja bardzo ciekawa, efekt wieloletniej pracy autorki. 
Zapraszam Państwa na godzinę 17 i będzie mi bardzo miło, jeśli się spotkamy w Zamku na 
podsumowaniu roku samorządowca, w maju mówiłem już o tym spotkaniu i chciałbym 
państwa nagrodzić i uhonorować Waszą działalność. 
Dziękuję”  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował Panu 
Burmistrzowi za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- O zakończonych inwestycjach w prawobrzeżnej części miasta. 
- O nieprawidłowościach przy wykonywaniu remontów: np. na ulicy Bosmańskiej niezgodnie 
z dokumentacją położono kostkę, a miał być asfalt. 
- Rozmawiał z wykonawcami prac, ale nie doszedł do porozumienia. 
- Prosi o przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykonywania miejskich 
inwestycji. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta  Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Ten temat wraca i będzie wracał. 
- Widzi potrzebę wzmocnienia Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Przychyla się do wniosku Przedmówcy: przy remoncie ulicy Jaśminowej i ulicy Nowej np. 
nie wymieniono krawężników, zlikwidowano studzienkę burzową. 
- Mija kolejna sesja i nadal brak informacji dotyczącej Bramy Opatowskiej i Trasy 
Podziemnej: na jakim etapie jest ta sprawa i jakie Miasto ponosi z tego tytułu straty? 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Jest  problem z nadzorem przy realizacji inwestycji miejskich.  
- Nikt nie nadzoruje wykonawców, którzy: 
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                   - nie mają aktualnej dokumentacji, 
                   - zgłoszonych prac budowlanych, 
                   - ingerują w miejską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, energetyczną,  
                      telekomunikacyjną.  
-  Służby, które posiada miasto, muszą być nie tylko zwiększone, ale trzeba też 
przeanalizować ich dotychczasowe działanie (cyt.: „Niech oni nie siedzą za biurkiem, tylko 
monitorują wykonanie inwestycji (…)” 
- Należy wykonawców monitorować na bieżąco w trakcie  realizacji i reagować od razu po 
stwierdzeniu nieprawidłowości. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Inwestycje, o których mówią radni  miały być zakończone rok temu. Umowa zawarta przez 
byłego burmistrza przewidywała nadzór branżowy przez inspektora z zewnątrz. 
Prace nie zostały właściwie przygotowane, prowadzone i nadzorowane. 
Urząd mógł tylko kontrolować, czy prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem, bez 
możliwości wpływania na terminy. 
- Wczoraj odbyła się  kolejna rozprawa z PTTK Oddział w Sandomierzu, którą odroczono  
w związku ze złożeniem przez PTTK  dodatkowego dokumentu (Statutu PTTK z lat 20. 
ubiegłego wieku). 
Wkrótce będzie już trzy lata od wniesienia sprawy. 
- W 2013 roku PTTK w Sandomierzu zadeklarował chęć przekazania Miastu  500 000,00 zł 
rocznie – później się z tego wycofał. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O placu zabaw i parkingu na Osiedlu „Szpital” w Sandomierzu. 
- Rada przekazała 260 000,00 zł na odwodnienie stadionu -  cyt.: „Nic nie jest zrobione”. 
 
Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że została wykonana ulica 11 Listopada, a już po miesiącu na parkingu  
utworzyło się zapadlisko. 
 
Pan Z. P.*) – mieszkaniec Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi o: 
- Zastrzeżeniach do przedstawionego przez Burmistrza Sandomierza Sprawozdania. 
- O inwestycjach (prowadzonych „fatalnie”) 
- O Konferencji poświęconej Janowi Długoszowi (nie było nauczycieli, Pan Burmistrz był  
5 minut) i o Konferencji na temat szkła, porcelany i krzemienia pasiastego (słabo 
wypromowana, było mało osób). 
- O roku papieskim, które Miasto powinno uczcić (Jan Paweł II jest  Honorowym 
Obywatelem Sandomierza). 
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- O zaproszeniu Pana Burmistrza cyt. „na moją wystawę” o Janie Pawle II do Stalowej Woli. 
  (Pan Burmistrz nie przyjechał i nie oddelegował  pracownika). 

 
Ad. 6 
Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2015 
roku. 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię  
przewodniczącego Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –powiedział, między 
innymi: 
- Komisja Budżetu i Finansów omawiała materiały przekazane przez Burmistrza dotyczące 
wykonania budżetu po stronie wydatków oraz dochodów za I półrocze 2015.  
- Informacji udzielili naczelnicy wydziałów merytorycznych UM oraz Skarbnik Miasta. 
- Komisja zaopiniowała przedłożony dokument pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie  
przygotowanej prezentacji. 
 
Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
 – W I półroczu dochody gminy opiewały na kwotę ok. 44 000 000,00 zł, co stanowi ok. 46% 
szacunkowego planowanego dochodu.  
 (Głównym dochodem, jakie pozyskuje gmina, to dochody z tytułu  podatków od osób 
fizycznych i prawnych - stanowią one ok. 51% wykonania budżetu.  
Dodatkowo dochody z: 
         -  subwencji, głównie oświatowych, które stanowią ok. 20% udziału w dochodach 
          - dotacje, które otrzymujemy za działalność w zakresie pomocy społecznej – ok. 10%.  
Reasumując: Dochody za I półrocze możemy uznać za wykonane w sposób należyty, 
planowy. 
- Wydatki gminy w I półroczu ’2015 zostały wykonane na poziomie ok. 40 000 000,00 zł, co 
przy budżecie na kwotę ok. 93 000 000 zł stanowi ok. 43%, (więc są wykonane planowo). 
Dodatkowe zadania inwestycyjne, remontowe, były realizowane w II półroczu, więc nie 
odniosę się nich, lecz na pewno wpłyną one na nasze wykonanie.  
- Znacząca część wydatków przypada na oświatę – 34%, pomoc społeczną – ok. 15% 
wykonania, wysoki poziom wykonania prezentuje również gospodarka komunalna oraz 
kultura fizyczna i sport.  
- Poza bieżącymi zadaniami realizowanych jest szereg dodatkowych zadań, takich jak: projekt 
Aktywny Senior, program wychodzenia z bezdomności, współpraca z Domem Pomocy 
Społecznej (np. integracja międzypokoleniowa ludzi młodych z osobami starszymi, walka   
z otyłością u dzieci), „rok szkolny 2014/2015, okazał się dobry i owocny dla sandomierskiej 
oświaty”. 
- Wykonanie budżetu za I półrocze ’2015 zostało zaopiniowane pozytywnie  przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
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Wszystkie zapisy wynikające z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych, które mówią  
o wskaźnikach zadłużenia, zostały pozytywnie zaopiniowane, gmina ma pełną płynność 
finansową i nie ma problemów, które mogłyby wpłynąć na wykonanie budżetu w II półroczu 
2015 i uniemożliwi ć realizację bieżących zadań inwestycyjnych z zakresu zadań gminy. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi o: 
- Uporządkowaniu budżetu dzięki Pani Skarbnik. 
- Rozdawnictwie i roszczeniowych instytucjach nie związanych z Miastem. 
- Dyscyplinowaniu roszczeń i apetytów. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Przeniesienie basenu z Bulwaru nad Wisłą na ulicę Portową skutkowało stratą blisko 40 000 
zł.  
- Dwa lata wstecz basen ten promował miasto i przyniósł 20 000 zł dochodu,  
- Wielu turystów pytało cyt.: „gdzie ten basen się podział”.  
- Daje powyższe pod rozwagę Panu Burmistrzowi przy podejmowaniu podobnych decyzji, 
w tym przypadku  prawdopodobnie podjętych pod  naciskiem  cyt. „kolegi radnego – 
Andrzeja Bolewskiego”. 
- Należy brać pod uwagę przede wszystkim interes miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Basen miał być sprzedany, prawdopodobnie za grosze.  
- cyt. „Dobrze, że trafił na tamto miejsce, korzystali z tego ludzie, szkoły bezpłatnie.” 
- Należy przestać się kłócić, są tematy, które trzeba rozwiązywać, a spory należy zostawić na 
boku. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie wie, skąd radny ma takie informacje: cyt.: „kto Panu donosi?”, bo administrator  basenu 
twierdzi, że dochód jest dwukrotnie wyższy niż rok temu. 
– cyt.: „Turyści przyjeżdżają do Sandomierza nie po to by się kąpać w basenie, tylko żeby 
zwiedzać naszą spuściznę historyczną.” 
-  cyt.: „Nikt na kulturze czy edukacji biznesu w tym kraju nie zrobił.” 
- Może podać biznesy, na których można zarobić. 
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Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Odnosząc się do wypowiedzi Pan Jack Dybusa - Przewodniczącego Komisji Budżetu: 
chodzi o kwotę  80-100 000,00 zł. 
- Nie odniesie się do wypowiedzi Pana Andrzeja Bolewskiego, bo cyt.: „ była chaotyczna”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- Nie ma potrzeby dywagować: są odpowiednie rachunki i jest możliwość porównania 
wpływów z opłat na użytkowanie basenu w roku ubiegłym i w roku bieżącym (Jak będzie 
taka potrzeba, to złoży stosowną interpelację). 
- O zaplanowanych wpływach do budżetu (1,5 mln zł) i wykonaniu (kilka tysięcy zł). 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Został  przyjęty porządek obrad sesji i należy go przestrzegać. 
– Prosi Przedstawicieli prasy o pozostanie do końca obrad, cyt.: „by radni mogli się 
wypowiedzieć”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zwraca uwagę, że z reguły kto inny wygrywa przetarg, a kto inny wykonuje prace (tzw. 
podwykonawcy). 
- Apeluje, aby nie wybierać tylko najtańszego oferenta, lecz cyt.: „również sprawdzać 
solidność danej firmy”. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny 

Powiedział, między innymi: 
- Podczas prezentacji nie oczekiwał informacji na temat imprez kulturalnych, które odbyły się 
w bieżącym roku. 
- Chciałby usłyszeć: jakie kroki podejmie Pani Skarbnik, aby zwiększyć budżet ? 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna 
 
Zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, zwracając się do radnego - Pana 
Roberta Kurosza, 
powiedział: 
-  Jeżeli Pan dostanie projekt budżetu, to będziemy dyskutować o planach. 
- Obecnie rozpatrujemy punkt porządku obrad dzisiejszej sesji, który brzmi: Przyjęcie 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2015 roku i cyt. 
„Skupmy się na tym”. 
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Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Poprosił Panią Skarbnik o „bardziej konkretne, szczegółowe sprawozdanie”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że radny – Pan Robert Kurosz – otrzymał  cyt.: „konkret” w postaci dokumentu. 
- Poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, zgłoszony przez radną – 
Panią Wiesławę Sabat. 
- Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 
I półrocze 2015 roku.  
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” stwierdził 
przyjęcie 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2015 roku. 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/142/2015 
 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/143/2015 
 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/144/2015 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/145/2015 
 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/146/2015 
 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
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Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/1/2015 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     
Sandomierz na lata 2015 – 2029. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”.  stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/1/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2015 – 2029 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.  
        
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
i Zdrowia – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 
podjęcie 
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Uchwały Nr XVII/1/2015 
uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza  

programu „Nas troje i wi ęcej”. 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu miasta Sandomierza  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.  
        
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 
 
                                               Uchwały Nr XVII/147/2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 
2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10-minutową przerwę. 
 

* * * 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady XVII sesji 
Rady Miasta Sandomierza i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 
terenie miasta Sandomierza  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że przyczyna oczekiwania na powrót na salę obrad Burmistrza Sandomierza  
wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie uchwały. 
- Poprosił o opinie Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedziała, że komisja zaaprobowała autopoprawkę Pana Burmistrza i zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie.          
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (wraz  
z autopoprawką). 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały (chodzi o doprecyzowanie 
zapisu) – jak niżej: 

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dokumentem uprawniającym do obniżonej opłaty  
z tytułu posiadania psa, o której mowa w ust. 2, jest zaświadczenie lub wpis  
w książeczce zdrowia psa informujący o przeprowadzonym zabiegu, sporządzony 
przez lekarza weterynarii”. 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest 
identyfikator/zawieszka dla psa wydany przez Urząd Miejski w Sandomierzu”. 

3. Ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Identyfikator/zawieszka, o którym mowa w ust. 3 
powinien być przyczepiony do obroży psa przebywającego w miejscu publicznym”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że autopoprawka nie wymaga 
głosowania i zaprosił do dyskusji.  
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Odczytuję tę uchwałę jako sposób na pozyskanie środków na utrzymanie czystości po psach, 
odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w przytulisku, itp. 
- Prosi , aby uświadomić właścicieli psów, że ta opłata nie zwalnia ich z obowiązku  
sprzątania nieczystości po swoich pupilach (mówił o tym również na Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług). 
- O tym, aby część środków, które zostaną pozyskane, przeznaczyć na pojemniki 
(społeczeństwo coś w zamian powinno otrzymać).  
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Bardzo dobrze, że tę opłatę wprowadzamy: dużo jest psów, należy dbać o nasze ulice, 
chodniki, o piaskownice. 
- Z uzyskanych w Urzędzie informacji wynika, że w 2014 roku z tytułu tej opłaty do kasy 
Miasta wpłynęło 4500 zł i prawdopodobnie w następnym roku będzie tyle samo. 
Jest to bardzo mało, a radny nie wie jakiej wysokości wynagrodzenie pobiera cyt.: „referent 
do rozliczania tych środków”.  
- O swoich wątpliwościach dotyczących identyfikatorów dla psów (np. w przypadku ich 
braku) i o szczegółowej kontroli wpłat, która powinna  prowadzić Straż Miejska  
w Sandomierzu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że  prosił  o przeczytanie 
treści uchwały  ze zrozumieniem: cyt.: „§ 4 – mamy zgłoszenia, mamy załączniki, mamy 
uzasadnienie”.  
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Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Jest to kolejna uchwała, która będzie martwa. 
- Nikt nie pomyślał, kto będzie prowadził spis: rejestr psów, ich posiadaczy i jakie to są 
koszty. 
- cyt.: „Najlepiej byłoby to zostawić wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.” 
- cyt.: „Mieszkańcy już płacą wysokie podatki, z których na tak podstawowe sprawy, jak 
higiena, powinno nas stać.” 
- To jest dodatkowy podatek, który będzie obciążał budżet każdej rodziny i będzie przyjęty  
z  oburzeniem. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan Burmistrz wyraźnie 
zaznaczył, że wprowadzenie tej opłaty nie wiąże się z dodatkowym zatrudnieniem. 
- Obecnie opłata została zmniejszona o 50% i wynosi 50 zł, zrezygnowano również z osób  
z zewnątrz, które pobierały opłaty od właścicieli psów i nie wywiązały się ze swoich zadań. 
-  W związku z tym, że w tej chwili nie ma żadnych opłat, „ludzie nie zastanawiają się nad 
tym co robią, przyjmują po 2-3 psy, gdy są małe, a później wypuszczają je obok targowicy, 
pracuję tam i widzę co się dzieje w tamtych okolicach”.  
- Uważa, że wprowadzenie tej opłaty spowoduje, że na posiadanie psa zdecydują się ludzie 
świadomi obowiązków (a nie powodowani chwilowym kaprysem) . 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Obecnie ustawa nie pozwala, aby spółdzielnie mieszkaniowe zajmowały się poborem opłaty 
za posiadanie psa, ale gdyby była taka możliwość byłby - jako pierwszy - „za”. 
- O swoich doświadczeniach z okresu, kiedy funkcjonowała uchwała pozwalająca na  pobór 
tej opłaty w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” (w tym o zmianie  
mentalności właścicieli zwierząt oraz  pozostałych mieszkańców Spółdzielni). 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że należy podkreślić, iż te pieniądze są przeznaczone w części  
np. na wykonanie identyfikatorów czy wprowadzenie nowych koszy, a pozostałe przekazuje 
się na rzecz bezdomnych zwierząt – dla schroniska. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 

Powiedział: 
- Należy ogrodzić piaskownice, aby cyt.: „psy i koty nie miały tam wstępu”. 
- Na w/w ogrodzenia można pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- O  społeczeństwie obywatelskim, o szeregu praw, które mają mieszkańcy, przepisach 
regulujących kwestie zachowania czystości oraz o świadomości obywatelskiej. 
– Omawiany projekt uchwały dyscyplinuje tych,  którzy nie mają takiej świadomości 
obywatelskiej. 
 
Pan Z. R.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie pierwszy raz temat opłaty za posiadanie psa jest poruszany na sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
– Ma na prywatnej działce psy, cyt.: „i dbam dla nich o jedzenie, szczepienia, sprzątanie. 
Pytam więc, za co ja mam zapłacić? Są za ogrodzeniem 24 godziny”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Mieszkaniec ma prawo się wypowiedzieć, ale przed zabraniem głosu należy zapoznać się  
z treścią dokumentu. 
- Projekt uchwały był do wglądu w ustawowym terminie.  
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
 – Uważa, że należy zastanowić się nad podstawowymi obowiązkami wynikającymi z faktu 
posiadania psa, a jednym z takich obowiązków jest opłata o której dyskutujemy. 
- cyt.: „Należy przemówić do świadomości społecznej, że jeżeli pies się załatwi, to trzeba po 
nim sprzątnąć.” 
- Prosi koleżanki i kolegów Radnych o podjęcie tej uchwały.  
 
Pan Z. R.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział: 
-  Jest za tym, by był porządek, bo pies jest jak dodatkowa osoba w bloku. 
- Ale należy zwolnić osoby, które mają psy na prywatnej działce.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O  kwotach przeznaczonych na sprawy związane z ochroną bezdomnych zwierząt (np.  
w 2014 roku – wydatkowano na ten cel 117 600 zł, a pozyskano 12 200 zł). 
- Obecnie  opłata wynosi 50 zł (obniżamy o 50% ) mając nadzieję, że to zmobilizuje 
właściciela psa do uiszczenia tej kwoty w Urzędzie Miasta, otrzymując jednocześnie  
identyfikator dla psa.  
- Nie jest to żadne obciążenie dla Urzędu, są odpowiedni pracownicy, którzy w ramach 
swoich obowiązków zrealizują tę uchwałę. 
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta,  
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/148/2015 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Sandomierza 

 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: 
„Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym  
w Sandomierzu” (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
         
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Z. P.*) – mieszkaniec Sandomierza  

Powiedział, że cyt.: „Jest słaba informacja, na które nagrobki przyznane będą środki, 
ponieważ jestem założycielem tego Stowarzyszenia i chciałby wiedzieć cyt.: „coś więcej”. 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zacytował  treść §1 projektu 
uchwały: „Udziela się dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania remont: nagrobka Jana 
Żura w sektorze III, nagrobka Józefa Komora w sektorze III, płyty nagrobnej rodziny 
Wojciechowskich w sektorze III oraz płyty nagrobnej Pawła Zawadzkiego w sektorze III na 
cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, wpisanym do rejestru zabytków przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu pod nr. 414/A w dniu 17 
października 1989 r.„ 

Z. P.*) - mieszkaniec Sandomierza 

Powiedział: 
- Wie, iż Cmentarz jako całość wpisany jest do rejestru zabytków. 
– Nie wie dlaczego akurat te płyty wymagają remontu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego złożył do Burmistrza Miasta 
Sandomierza wniosek z prośbą o dofinansowanie prac remontowych przy wymienionych  
w § 1 projektu uchwały 4 nagrobkach ze względu na to, że one wymagają pilnej konserwacji. 
- Aby możliwe było udzielenie pomocy, niezbędne jest podjęcie tej uchwały. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 
podjęcie 
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Uchwały Nr XVII/149/2015 
w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: „Remont i konserwacja 
zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu” 
 

Ad. 18  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  
i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta 
Sandomierza za szczególne osiągnięcia wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta.  
        
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
(Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
 i Sportu jest nieobecna). 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 
podjęcie 

Uchwały Nr XVII/150/2015 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 
2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za szczególne 
osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powitał Pana Roberta Siudaka - Współautora opracowania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 
 -  Poprosił o opinię Przewodniczącego komisji merytorycznej Rady Miasta.  
       
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa powiedział, że po burzliwej dyskusji członkowie w/w komisji  
zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. 
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Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do dyskusji. 
 

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie jest członkiem komisji merytorycznej, ale analizując omawiany dokument można 
zauważyć, że niektóre dane są już nieaktualne np. ulice: Ożarowska i Rokitek nie są już 
drogami powiatowymi, tylko gminnymi. 
- Ma świadomość, że ten dokument tworzono na podstawie danych przekazanych dużo 
wcześniej, ale pyta: czy można to obecnie skorygować? 

 
Pan Zbigniew Rusak – radny 
 
Powiedział, między innymi: 
- Projekt tej uchwały powinien być przedstawiony wcześniej na Komisji, aby była możliwość 
skonsultowania go z fachowcami. 
- O  zapisie  dot.  ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności realizacja działań 
związanych z ustanowieniem sieci obszarów NATURA 2000? – (cyt. „Dlaczego tej NATURY 
2000 nie ma w Warszawie, Toruniu, czy innych dużych miastach? Dlaczego obszar 
NATURA 2000 jest w dalszym ciągu zlokalizowany i tolerowany przez gminę Sandomierz?” 
-  O bombie biologicznej (jeżeli cyt.: „po 3 – 4 latach dojdzie do odbudowy zakrzewień, to 
spowoduje to zagrożenie powodziowe, tu nasuwa się jedna myśl – bomba biologiczna 
wybuchnie przy następnej powodzi, która wyciągnie wszystko, co jest na cmentarzach,  
w oborach czy szambach”).  
- O braku pomocy ze strony Unii Europejskiej i Rządu. 
- Jest za przesunięciem procedowania tej uchwały, bo jako radny miał za mało czasu na 
zapoznanie się z tym projektem. 

 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Autor tego opracowania otrzymał materiały 2-3 lata temu, stąd błędy dotyczące  np. 
przynależności ulic.  
- Należy wprowadzić pewne zmiany (sygnalizowane np. podczas komisji i na sesji)  
z zastrzeżeniem, że nie  będzie to wymagało cyt.: „tworzenia dokumentu od nowa”.  

 
Pan Robert Siudak – Współautor opracowania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022. 
  
Powiedział, między innymi: 
-  Zapisy dotyczące ulicy Rokitek i Ożarowskiej można poprawić.  
- Przy opracowywaniu omawianego Programu istnieje wymóg zgodności ze Strategią 
Rozwoju Województwa i w tym dokumencie należy się do tego dokumentu  odnieść. 
 - Istnienie obszaru NATURA 2000 nie wyklucza możliwości działań przeciwpowodziowych 
- Ustawa jasno mówi, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, interes społeczny jest 
najważniejszy (i jest kwestią odpowiedniego uargumentowania i poruszania się  
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w przepisach).  
 
Pan Zbigniew Rusak – radny  Sandomierza 
 
Powiedział ad vocem, że nie rozumie, co ma wspólnego NATURA 2000 z ekologią?  

 
Pan Robert Siudak – Współautor opracowania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 –  
 
Powiedział: cyt.: „NATURA 2000, to sieć pewnych obszarów, a człowiek jest częścią natury  
i nie może być wystawiony poza nawias. Staramy się wykorzystać ten atut i środki na to, by  
z nią współistnieć.” 

 
Pan Andrzej Gleń – Radny  Sandomierza 
 
Zapytał: jaki jest koszt tego opracowania i do czego ono służy? 

 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W tym momencie nie ma danych dotyczących kosztu przygotowania tego dokumentu. 
 - Każda gmina ma obowiązek opracowania takiego Programu i jest on niezbędny przy  
ubieganiu się o środki finansowe z zewnątrz np. na zagospodarowanie Bulwaru. 
- Jeżeli jest taka możliwość, to prosi, aby zmianę ulicy powiatowej na ulicę gminną przyjąć  
w formie autopoprawki .  

 
Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
– Kształt naszego programu jest ograniczony ustawami nadrzędnymi i każde zapisy sprzeczne 
dyskwalifikowałyby to opracowanie.  
- Zgadza się z wątpliwościami radnych  i  uważa, że należy aktywność rozszerzyć  
o województwo, a nawet parlament. 

 
Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
-  Budowa tego dokumentu wynika z przepisów, które muszą być spójne z przyjętymi przez  
województwo: cyt.: „Proszę zwrócić uwagę, że strategia rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego ma być zgodna ze strategią rozwoju kraju, itd.”. 
- W tej chwili Urząd Miasta pracuje nad strategią rozwoju miasta, w związku z czym nasz 
dokument musi być zgodny i spójny z w/w planami.  
 
Pan Zbigniew Rusak – radny  Sandomierza 
 
Zapytał o możliwość wykreślenia zapisów o ochronie obszaru NATURA 2000 i ew. obawy, 
dot. planu budowy zbiornika na Koprzywiance . 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział o  konieczności zachowania hierarchii przy tworzeniu takich programów: 
nadrzędnym programem jest program krajowy, który obejmuje pewne wytyczne 
wprowadzania obszarów NATURA 2000, następnie wojewódzki, kolejnym etapem jest 
powiatowy, który musi pokrywać się z wojewódzkim, następnie powiatowy i gminny. 

 
Pan Robert Siudak – Współautor opracowania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022. 
 
Powiedział: „Proszę się nie obawiać, obszar NATURA 2000 może wręcz pomóc  
w pozyskaniu środków na inwestycje w tym obszarze, nie możemy też wykreślić zapisów  
o nim, bo pokrywają się one ze strategią rozwoju województwa.” 

 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza   
 
Powiedział, między innymi: 
- Czy wprowadzenie zmian dot. ulic (wspomniana autopoprawka) nie wymusi konieczności 
ponownego zaopiniowania przez Starostwo Powiatowe, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, Inspektora Sanitarnego? 
- Niektóre z zadań do wykonania, ujętych w harmonogramie, zostały już zrealizowane  
i powinny zostać wykreślone (autopoprawka?)  
 
Pan Robert Siudak – Współautor opracowania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022. 
 
 Powiedział: 
- Zmiana ulic nie wnosi istotnych zmian w części strategicznej i jest swoistą diagnozą stanu 
obecnego. 
-  Zmiany w harmonogramie  powinny być  uaktualnione - są to zmiany kosmetyczne, które 
nie zmieniają charakteru dokumentu i nie powinny być ponownie opiniowane. 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i  wyniku głosowania: 20 „za”,  
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził podjęcie 

  
Uchwały Nr XVII/151/2015 

w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 

 

Ad. 20  
Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym o złożonych Oświadczeniach 
majątkowych Radnych) 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił analizę Oświadczeń majątkowych radnych Sandomierza: „Zgodnie z art. 24 ust. 
12 lit. h ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku Radni w terminie złożyli 
oświadczenia majątkowe. Po analizie, porównując je z oświadczeniami poprzednimi, nie 
stwierdziłem błędów, a wszelkie uzupełnienia były wykonywane przez Radnych od ręki, za 
co serdecznie dziękuję. Drugi egzemplarz przekazano do Urzędu Skarbowego  
w Sandomierzu. Wszystkie informacje jawne zawarte w Oświadczeniu zostały udostępnione 
w Biuletynie Informacji Publicznej.” 
- Przedstawiając otrzymaną korespondencję powiedział o: 
- Wniosku Członków Polskiego Czerwonego Krzyża o zakup mundurów dla grupy 
ratownictwa - kwota tego zadania, to 3 000 zł. 
Jednocześnie Pan Przewodniczący przypomniał zebranym o zaangażowaniu grup ratownictwa 
podczas powodzi, a także podczas zabezpieczenia wszelkich imprez sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych na terenie Sandomierza. 
- O  prośbie Pani Naczelnik Urzędu Skarbowego dot. modyfikacji tzw. uchwały parkingowej. 
Pani Naczelnik prosi, by w zatoczce obok Archiwum Państwowego, naprzeciw Urzędu 
Skarbowego wyłączyć opłaty dla interesantów Urzędu ze względu na trudności w znalezieniu 
miejsca do parkowania. 
- O piśmie  firmy EUROTOUR odnośnie sporu z PGKiM w kwestii rozliczenia opłat za wody 
opadowe i roztopowe. (Pismo do wglądu w Biurze Rady Miasta). 
- O rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie  Placu 3 Maja -  
23 września br. wpłynęło pismo dotyczące Placu 3 Maja, w którym  Pani Wojewoda  prosi 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o wprowadzenie zmian w przedmiotowej 
uchwale, w § 3, z uwzględnieniem uwag zawartych w piśmie, na najbliższej sesji  
i o poinformowaniu Jej o podjętych działaniach.  
W przypadku ich braku zostanie skierowana skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach. (Zarówno pismo Wojewody,  jak i odpowiedź na w/w, są 
w Biurze Rady Miasta do wglądu). 
- Zaproszeniu na spotkanie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w dniu  
3 listopada 2015 roku w Łoniowie – cyt.: „Wybieram się na to spotkanie”. 

Kończąc wypowiedź, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
poprosił Państwa radnych o udział - 31 października i 1 listopada  br. - w kweście 
organizowanej przez Społeczny Komitet Ochrony Cmentarza Katedralnego. 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił  interpelacje 
złożone przez radnych w okresie międzysesyjnym. 

 
Ad. 21  
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
– W związku z ostatnimi wyborami doszło do zmiany opcji politycznej i mamy nowy Rząd. 
 - W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie ujęto budowy drogi 
Lwowskiej BIS i remontu starego mostu.  
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- Apeluje do Radnych Miasta Sandomierza  i Pana Burmistrza o podjęcie działań w tej 
sprawie. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi o: 
-  Przesłaniu gratulacji nowo wybranym parlamentarzystom z życzeniami owocnej 
współpracy. 
- Konieczności poinformowania (stosowna tabliczka) mieszkańców Starego Miasta  
o możliwości poruszania się samochodem od 30 października do 31 marca koło Ratusza (ze 
względu na okres zimowy i trudne warunki drogowe). 
- Braku możliwości korzystania z boiska przy I LO. 
- Tabliczkach ograniczających ruch na Starym Mieście dot. zaopatrzenia do godz.10. (Wielu 
właścicieli firm parkuje od godziny 6 do 19 -  cyt.: „Podwórka, to nie jest parking prywatny 
dla prowadzących działalność gospodarczą”), 
- Umożliwieniu korzystania z toalet na Bulwarze Piłsudskiego w okresie jesienno–zimowym. 
- Stoiskach ze zniczami przy Cmentarzu Komunalnym (są tylko 2, a chętnych było więcej). 
 
Pan Robert Kurosz  - radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Zawarciu porozumienia w sprawie podjęcia działań w celu wybudowania ciągu pieszo – 
rowerowego od strony Sandomierza do granic Tarnobrzega. 
- Konieczności wykonania parkingu i oświetlenia przy budynku Schinzla 7. 
- Potrzebie zorganizowania spotkania władz miasta, powiatu i samorządu wojewódzkiego  
w sprawie zagadnień dotyczących funkcjonowania służby zdrowia na cyt.: „naszym terenie”. 
- Posadzeniu drzew przy placu zabaw na ulicy Schinzla oraz wycince 10 drzew (jawor 
pospolity) przy tej ulicy. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza   
 
Zapytał, między innymi: 
- Jakie firmy, instytucje, spółdzielnie, zalegają z płatnościami za energię cieplną i prosi  
o podanie listy dłużników. 
- O ilości etatów w PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że salę 
obrad opuścił radny – Pan Robert Kurosz – nieobecność usprawiedliwiona. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza   
 
Powiedział, między innymi: 
- Mieszkańcy ulicy Puławiaków mają problem z poruszaniem się po ulicy - z uwagi na stojące 
po obu stronach ulicy samochody. 
- O budowie amfiteatru w Piszczelach. 
- O oświetleniu ulicy Salve Regina. 
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Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
 Powiedział, między innymi: 
- O przejęciu przez Miasto ulicy Rokitek. 
- Uważa, iż byłego Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury należało zwolnić 
dyscyplinarnie (miasto zapłaciło 260 000 zł) i wnioskować o odszkodowanie. 
  
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Złożył gratulacje: 
- I prosi o przekazanie ich Panu Markowi Kwitkowi – Posłowi na Sejm RP jednocześnie 
wyrażając nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawować władzę rzetelnie, dla dobra  
wszystkich mieszkańców. 
- Panu Zbigniewowi Rusakowi za zdobycie w wyborach bardzo dobrego wyniku – ponad 
3 000 głosów. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że ma 
nadzieję, iż wszyscy będą działać dla dobra Rzeczypospolitej, nie tylko partia zwycięska. 
  
Pan Andrzej Bolewski  –  radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest przedstawicielem Rady Miasta Sandomierza  w Radzie  Społecznej Szpitala. 
- O współpracy i pozyskiwaniu środków z zewnątrz . 
 
Pan Jacek Dybus  - radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Miasto nie może brać odpowiedzialności za szpital (który ma swojego właściciela, swój 
zarząd i menadżera) 
- Wszelkie uwagi ze strony radnego – Pana  Roberta Kurosza –  są nieuprawnione i radny 
powinien przeprosić Pana Burmistrza i Radę. 
  
Pan Andrzej Gleń  – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Mieszkańcy ulicy Holowniczej proszą o zainstalowanie 4 lamp. 
- Prosi o podłączenie mieszkańców Osiedla Vitrum do kotłowni Stocznia.  
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Prosi o wycięcie uschniętych, zabytkowych wiązów rosnących przy ulicy Krętej i  Księcia 
Henryka Sandomierskiego (drzewa te stanowią duże zagrożenie ) 
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Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział między innymi o potrzebie zapraszania naszych przedstawicieli – posłów  
i senatorów – na sesje Rady Miasta Sandomierza. 
  
Pan Z. P.*)  – mieszkaniec  Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Działalności  Sandomierskiego Centrum Pamięci 
- Cyt.: „ucywilizowaniu” pomnika Ofiar II Wojny Światowej (powstałego z inicjatywy  
społecznej). 
- Informacji  dot. posiedzeń komisji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 19  
Zamknięcie obrad. 

  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, cyt.: „Szanowni Państwo, dziękuję za 
udział i zamykam XVII Sesję Rady Miasta.”      
   

                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 

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

 
 


