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Protokół  Nr 23 
z  XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

 
I posiedzenie - 28 listopada 2012  roku – Ratusz 

   II posiedzenie - 12 grudnia 2012 roku - Ratusz 
III posiedzenie - 19 grudnia 2012 roku - Ratusz 

 
 
Godz. rozpoczęcia I posiedzenia XXIII  sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  I posiedzenia XXIII sesji – 12.15 
 
Sesji przewodniczyli:  
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
otworzył XXIII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, 
w tym, między innymi: Pana  Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Pana 
Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i  współpracujących   
z Urzędem Miasta jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz 
Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału  Organizacyjnego 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W I posiedzeniu XXIII   sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 21  
Radnych Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.   
                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Pan  Ryszard Lewandowski na podstawie 
listy obecności stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
                                     Powołanie sekretarza obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Pan Ryszard Lewandowski poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Marcina Marca. 
 
Radny – Pan Marcin Marzec – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Marcin Marzec został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
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Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przystępując do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku 
obrad  XXIII sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
Poprosił o: 
- Zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji bloku uchwał dotyczących  uporządkowania  
gospodarki odpadami tzw. śmieciowych z uwagi na konieczność przeprowadzenia  
dodatkowych konsultacji. 
- Rozpatrzenie w/w  projektów uchwał  za około 2 tygodnie  „po  osiągnięciu  consensusu”. 
- Wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu  uchwały w sprawie przyjęcia  
   Programu współpracy Miasta Sandomierza  z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi  
   podmiotami  prowadzącymi działalność  poŜytku publicznego w 2013 roku. 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem  
kolejnych wniosków zaproponował Państwu Radnym przesunięcie rozpatrzenia punktów od 
13. do 22. na II posiedzeniu XXIII sesji - o terminie II posiedzenia XXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza wszyscy zostaną powiadomieni. 
- W dniu dzisiejszym zostaną rozpatrzone pozostałe punkty porządku obrad XXIII sesji. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
 
- Powiedziała, między innymi, Ŝe chce wiedzieć kiedy zostaną rozpatrzone projekty uchwał  
dotyczące gospodarki odpadami. 
- Zapytała: Czy Spółdzielnia zostanie powiadomiona o terminie kolejnego posiedzenia sesji ? 
 
Pan Ryszard Nagórny – Prezes Rady Nadzorczej SSM 
 
Powiedział, Ŝe na słupach ogłoszeniowych nie było informacji o dzisiejszej sesji. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział: 
- śeby wszystkie punkty od 13. rozpatrzeć na kolejnym posiedzeniu sesji. 
- śe jeŜeli sesja ma być dwuczęściowa, to „nie naleŜy przeskakiwać”. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – porządkując, powiedział, 
Ŝe: 
- Uwzględniając wniosek Pana Burmistrza, rozpatrzenie punktów od 13. do 22. przesuwamy 
na II posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza, o terminie której wszyscy  
zainteresowani zostaną powiadomieni. (Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza). 
 - Poddaje pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do Porządku 
obrad dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2013 roku. 
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Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób  „wstrzymało się” od głosu. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta o punkt 
24. o treści: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  poŜytku 
publicznego w 2013 roku. 
(kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycje o numer wyŜszą) 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXII sesji rozszerzony o w/w projekt uchwały  
  Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
                                                                                 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad.  
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu  z  XXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta 
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
     transportowych od 01.01.2013 r.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
     nieruchomości od 01.01.2013 r. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty  
     od posiadania psów od 01 stycznia 2013 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiar podatku  
      rolnego. (Wniosek Burmistrza Sandomierza). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok.  (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na  
      2012 rok.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
      terenie Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
      nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  
      komunalne. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  
      opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
      zagospodarowania tych odpadów. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych  
      przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
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      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  
      połoŜonych na terenie Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki  
      Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług  
      w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w  
       Mieście Sandomierzu. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  
      ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników  
      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta   
      Sandomierza.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
22. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
      nieruchomości za usługi w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych  
       i transportu nieczystości ciekłych.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do  
      Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu. (Wniosek Starosty  
      Sandomierskiego) 
24. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza   
      z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  
     działalność  poŜytku publicznego w 2013 roku. 
25. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku  
      szkolnym 2011/2012. 
26. Przyjęcie Harmonogramu  DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza. 
2. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o   
      działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
27. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
28. Zamknięcie obrad  
     
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, 
Ŝe:  
- Protokół z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłoŜony do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie zgłoszono uwag do jego  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu XXII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. (2 osoby nie 
głosowały) 
  Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie  
Protokołu z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawiając informację o bieŜących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 24.10.2012 r. do 28.11. 2012 r. 
 
 



 5 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady 
Miasta Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, 
wynikaj ące z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upowaŜnień ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, 
które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                     
2. wydawałem akty normatywne, tj.: 15 zarządzeń organu gminy w sprawach 
dotyczących zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej  - 
w tym okresie wydałem łącznie  7. 
 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
    
1. Trwają  prace budowlane przy budowie nowego przedszkola nr 5 przy ul. Portowej.  
2. Trwa projektowanie Przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 
3. Trwają prace projektowe dla zadania: „Zaprojektowanie i przebudowa ulicy 

Holowniczej w Sandomierzu”. 
4. Trwają prace projektowe dla trzech przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 Listopada, 

2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego, 3. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej. 

5. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”. 

6. Dokonano odbioru końcowego zadań pn.: 
a) Odtworzenie spękanej i usuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ul. Pogodnej,  
b) Remont ul. Długosza, Rewery i Św. Jadwigi,  
c) Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem w ul. 
Partyzantów,  
d) Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu, 
e) Remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz poboczy ul. Powiśle”. 
 
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
1. Wykonano II etap nadbudowy w budynkach mieszkalnych przy ul. Lubelskiej 27 i 29. 
2. Wykonano remont schodów przy kamienicy Rynek 24. 
3. Wykonano remont nawierzchni na odcinku ul. Piszczele. 
4. Dokonano wymiany dwóch słupów oświetlenia drogowego przy ul. Kwiatkowskiego                      

i Lwowskiej. 
5. Zlecono wykonanie płyty epitafijnej poświęconej Ŝołnierzom poległym w kampanii 

wrześniowej 1939 r., których mogiły znajdują się  w części prawej Cmentarza Wojennego 
przy ul. Mickiewicza. 

6. Rozpoczęto montaŜ dekoracji i oświetleń świątecznych. 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
    

1. W zakresie obrotu nieruchomościami:  
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-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,  
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej 

2. W zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-  wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
- wystawiono 62 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
 

3.   W zakresie podziałów nieruchomości: 
      - wydano 1 decyzję podziałową na wniosek właścicieli nieruchomości 
                     
4.   W zakresie uŜytkowania wieczystego: 
      -  przygotowano 215 oświadczeń w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

uŜytkowania wieczystego  
 
5. W zakresie opłaty adiacenckiej: 

-  wydano 4 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, w tym: 
   3 decyzje z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 
 1 decyzję z tytułu podziału nieruchomości  

 
Wydział Finansowy 
 

1. Wystawiono 68 tytułów wykonawczych dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 
nieruchomości osób fizycznych oraz pod. od środków transport. 

2. Wystawiono 352 upomnień podatkowych dot. pod. od nieruchomości. 
3. Wysłano 279 wezwań przesądowych do zapłaty dot. lokali mieszkalnych, oraz 

czynszu dzierŜawnego 
4. Wydano 2 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – osoby prawne, 
5. Wystawiono 123 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego. 
6. Wysłano postanowień 32 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

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

7. Wysłano 40 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
8. Wydano 153 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
9. Skierowano do Zespołu radców pr 2 sprawy celem skierowania do sądu. 
 

 Wydział Spraw Obywatelskich  
 

1. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów sandomierskich szkół 
podstawowych    i gimnazjalnych; 

2. Zakupiono materiały profilaktyczne dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych dotyczące uzaleŜnień i przemocy; 

3. Przystąpiono do II etapu konkursu „Zdrowa Gmina”; 
4. Przystąpiono do konkursu w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. 
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Referat Kultury, Sportu i Promocji  
 

Kultura 
 

1) 2.11.2012 r. – „Witamina Jazz – jesienna kuracja półtonami”  – koncert formacji 
„Interplay Jazz Duo”   
w składzie Kamil Urbański i Jędrzej Łaciak, występ rozpoczął kolejną odsłonę 
cyklicznej imprezy „Witamina Jazz” będącej sandomierskim świętem jazzu, zespół 
zaprezentował utwory ze swojego debiutanckiego albumu „Interplay Jazz Duo” oraz 
popularne standardy jazzowe, miejsce: kościół św. Jakuba, 

2) 3.11.2012 r. -  „Witamina Jazz – jesienna kuracja półtonami” – koncert „Jam 
Sassion”, licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się Rafał Panek, Jędrzej 
Łaciak, Marian Zycha, Marcin Maziarz oraz członkowie formacji „Sando All Stars”, 
obok jazzowych improwizacji moŜna było usłyszeć takŜe covery takich wykonawców 
jak: Nneka, Selah Sue, Bo-Bo Jankins, Edyta Bartosiewicz, John Lennon, miejsce: 
klub „Lapidarium”, 

3) 9.11.2012 r. – „ Święta góra Fuji”  – otwarcie wystawy fotograficznej japońskiego 
artysty Koyo Okady; artysta Ŝyjący w latach 1895-1972 jest uznawany za czołowego 
fotografika japońskiego XX wieku, poświęcił on 58 lat Ŝycia fotografowaniu góry 
Fuji, która zajmuje szczególne miejsce w bogatej kulturze i religii Japonii; jego 
fotograficzne przedstawienia świętej góry Fuji były m.in. reprodukowane na 
japońskich znaczkach pocztowych i banknotach, miejsce: Zamek sandomierski, 

4) 9.11.2012 r. – Koncert „Julii Marcell”  – podczas koncertu wokalistka 
zaprezentowała m.in. utwory z debiutanckiej płyty „It Might Like You”, która została 
uznana przez dziennikarzy muzycznych za jeden z najlepszych albumów Polski w 
2009 r., muzyka, którą tworzy artystka nazywana jest lirycznym punkiem, miejsce: 
Dom Katolicki,  

5) 9.11.2012 r. – Przedstawienie sandomierskich przedszkolaków z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości – dzieci z Przedszkola nr 3                       
w Sandomierzu dla uczczenia Święta Niepodległości przygotowały uroczysty występ 
artystyczny podczas którego zaprezentowały wiersze oraz pieśni Ŝołnierskie, mali 
sandomierzanie przygotowali równieŜ prace plastyczne związane tematycznie z naszą 
ojczyzną, symbolami narodowymi i polską tradycją,              

6) 10.11.2012 r. – „Drim Tim Blues” – spektakl słowno-muzyczny,  w przedstawieniu 
wystąpili: Kamil Szadkowski, Karolina Lis, Dominika Susło, Sylwia Gawłowska, 
Michalina Sieklucka i inni, spektakl wyreŜyserowała Sylwia Gawłowska, miejsce: 
klub „Lapidarium”, 

7) 10-11.11.2012 r. – „Pan Tadeusz” w kinie Starówka - projekcje pierwszej filmowej 
wersji epopei narodowej Adama Mickiewicza: "Pan Tadeusz" w reŜyserii Ryszarda 
Ordyńskiego z 1928 roku, specjalne projekcje filmu zostały zorganizowane przez 
Sandomierskie Centrum Kultury, patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 

8) 11.11.2012 r. – „Sandomierskie obchody Narodowego Święta Niepodległości”  – w 
ramach państwowego święta odbyły się: uroczyste otwarcie Izby Pamięci 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich, naboŜeństwo w intencji ojczyzny w Bazylice Katedralnej oraz 
uroczystości patriotyczne w wojskowej części Cmentarza Katedralnego; miejskie 
obchody patriotyczne rozpoczęły się w sandomierskiej Kamienicy Oleśnickich od 
otwarcia Izby Pamięci powstałej z inicjatywy Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej oraz Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, tuŜ po ww. 
ceremonii, w sandomierskiej Bazylice Katedralnej odprawiona została uroczysta msza 



 8 

św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył biskup senior Edward Frankowski, w 
naboŜeństwie uczestniczyli licznie przedstawiciele miejskiego i powiatowego 
samorządu, organizacje kombatanckie, delegacje wojska, policji, straŜy poŜarnej, 
młodzieŜ szkolna oraz mieszkańcy; po zakończeniu mszy świętej licznie zgromadzone 
delegacje przeszły na Cmentarz Katedralny, obchody Narodowego Święta 
Niepodległości przed pomnikiem 4 Pułku Saperów i 2 Pułku Piechoty Legionów 
rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu oraz modlitwą prowadzoną przez księdza prałata 
Zygmunta Gila, proboszcza parafii katedralnej, w dalszej części uroczystości 
okoliczne przemówienia wygłosili Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz 
Stanisław Masternak Starosta Sandomierski,  kolejnymi punktami programu były apel 
poległych oraz salwa w wykonaniu kompanii honorowej Wojska Polskiego, następnie 
zgromadzone delegacje złoŜyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym 
Ŝołnierzom walczącym o niepodległość Polski; po zakończeniu uroczystości na 
uczestników obchodów oraz mieszkańców czekała gorąca grochówka, 

9) 11.11.2012 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” - koncert zespołu 
„Zbigniew Jakubek Quartet”, który wystąpił w składzie: Zbigniew Jakubek – 
instrumenty klawiszowe, Marek Raduli - gitara, Cezary Konrad – perkusja, Tomek 
Grabowy – gitara basowa, miejsce: klub „Lapidarium”, 

10) 16.11.2012 r. - „Malarstwa” - wernisaŜ wystawy prac Jakuba Jakubowskiego, 
artysta jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału 
Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych, jest laureatem wielu nagród i 
wyróŜnień, m.in. za „Obraz o tematyce religijnej” w ramach VII Konfrontacji 
Artystycznych „Sacrum” – Wadowice, miejsce: Galeria BWA, 

11) 16.11.2012 r. – Koncert Karoliny Kozak – występ młodej wokalistki prezentującej 
muzykę z pogranicza popu i rocka, artystka w 2008 r. otrzymała nominację do 
nagrody „Eska Music Awards” w kategorii ”Artystka roku”, miejsce: klub 
„Lapidarium”,  

12) 17.11.2012 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” – koncert „Jorgos 
Skolios & Bronisław DuŜy”, artyści zaprezentowali utwory z nowatorskiego nurtu 
jazzu, bluesa i rocka, wokalista Jorgos Skolias jest muzykiem poszukującym, stosuje 
technikę śpiewania harmonicznego, współpracował m.in z zespołami: „Krzak”, 
„DŜem” oraz „Osjan”, instrumentalista Bronisław DuŜy jest jednym z najlepszych 
puzonistów w kraju, miejsce: klub „Lapidarium”, 

13) 20.11.2012 r. – „Spotkanie z dr Ewą Kocój”  – kolejne spotkanie   w ramach klubu 
dyskusyjnego UNIVERSUM, dr Ewa Kocój z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zaprezentowała wykład dotyczący wybranych aspektów kultury duchowej i 
materialnej rumuńskiej Bukowiny Południowej, słowo wprowadzające wygłosił J. 
Eksc. ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz, prelekcji towarzyszyła prezentacja fotografii 
dokumentującej kulturę omawianego regionu, miejsce: Instytut Teologiczny w 
Sandomierzu, 

14) 24.11.2012 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” – występ grupy 
artystycznej „ZZAJ!” kończący tegoroczną edycję jesiennego cyklu muzycznego, w 
ramach koncertu wystąpili: Andrzej Rusek, Łukasz Mazur, Piotr 'Jackson' Wolski, 
Rafał Gęborek, Marcin Gęborek, Tadeusz Sudnik, Darek Makaruk, Sylwia 
Nadgrodkiewicz oraz Włodzimierz 'Kinior' Kiniorski, jako support wystąpiła 
sandomierska grupa „Sando All Stars” oraz uczestnicy „Witaminowego Workshopu”, 
który w dniach 21-24.11.2012 r. poprowadzili członkowie formacji „ZZAJ!”, 

15) 24.11.2012 r. – „BiŜuteria – wspólny punkt widzenia” oraz „Abstrakcja – obraz 
rzeczywisty” – wernisaŜ dwóch nowych wystaw organizowanych przez Galerię 
Otwartą w Sandomierzu, pierwsza z nich to zbiorowy pokaz biŜuterii absolwentów 
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łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, druga wystawa 
została zrealizowana w ramach projektu „Retro Galeria” i prezentuje 13 grafik 
autorstwa Magdaleny Paszkiewicz, absolwentki ASP w Łodzi oraz stypendystki 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miejsce: Galeria Otwarta, Retro Galeria. 
 

Sport 
 

1) 8.11.2012 r. - Finał Świętokrzyskich Igrzysk MłodzieŜy Szkół Podstawowych 
oraz Gimnazjalnych dziewcząt i chłopców w sztafetowych zawodach pływackich 
–  w zawodach wzięło udział 66 dziewcząt i 59 chłopców z 7 szkół podstawowych i 
94 dziewczęta i 85 chłopców z 10 szkół gimnazjalnych, Sandomierz reprezentowały 
druŜyny ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, 
świetny wynik wywalczył zespół chłopców z Gimnazjum nr 1, który pozwolił im 
stanąć na najwyŜszym stopniu podium, druŜyna w składzie: Patryk Ziemnicki, Patryk 
Gąsowski, Marcin Dragan, Hubert Mondry, Michał Karelus, Damian Rutkowski, 
Waldemar Danielski, Karol Łopaciński, Kacper Czech, Marcel Sąsiadek z wynikiem 
2:21,64 wyprzedziła druŜyny z Ostrowca Świętokrzyskiego i Końskich, bardzo dobry 
wynik uzyskała równieŜ druŜyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 4, która 
zdobyła trzecie miejsce w finale, na podium znalazł się równieŜ zespół dziewcząt z 
sandomierskiego gimnazjum, który uzyskał trzecie miejsce, miejsce: Ostrowiec 
Świętokrzyski, 

2) 20.11.2012 r. – Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Collegium Gostomianum 
- w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz uczniowie, sandomierski samorząd 
reprezentował Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, boisko sportowe ma wymiary 
20 na 40 metrów, szkoła zyskała boiska do gry w piłkę noŜną, siatkową, koszykówkę, 
tenisa ziemnego oraz niewielkie trybuny wbudowane w skarpę; z obiektu będą mogli 
korzystać równieŜ mieszkańcy miasta w godzinach popołudniowych. 
 

Promocja 
 

1) 11.2012 r. – Plebiscyt na największą atrakcj ę turystyczną w Polsce „Top Atrakcje 
2012” – konkurs zorganizowany przez portal internetowy www.polskieszlaki.pl, w 
gronie wytypowanych miast uznanych za największą atrakcję Polski znalazł się 
Sandomierz.  

2)  
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
Sandomierz, dnia 28.11.2012 
 
Przedstawiając informacje - jak wyŜej – Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
powiedział równieŜ, Ŝe: 
- W dniu dzisiejszym   do Sandomierza przybędzie  wyjątkowy Gość – Pan Bogdan 
Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prosi, aby Państwo Radni   
zebrali się o godzinie 12. przed Ratuszem i przywitali Pana Ministra. 
- Prosi o zwołanie w dniu 19 grudnia br. sesji budŜetowej, bo „JeŜeli ktoś pracował przez cały 
rok, to zasłuŜył na godne święta”. 
- W dniu 21 grudnia w Ratuszu odbędzie się spotkanie opłatkowe, na którym wraz z księdzem 
Biskupem „będziemy tworzyć wielką Sandomierska Rodzinę”. 
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Ad. 6 
 
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza   
 
                                                               Ad. 6/1 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
– Przypomniał Państwu radnym, Ŝe Rada Miasta wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
Rady bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady w głosowaniu tajnym. 
– Powiedział, Ŝe w materiałach na sesję Państwo Radni otrzymali Regulamin wyboru  
Przewodniczącego Rady Miasta oraz projekt uchwały w tej sprawie. 
– Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji  Praworządności – powiedział, Ŝe Komisja, 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
- Wobec braku uwag i wniosków Pan Ryszard Lewandowski  poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu  wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza. 
I w wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
 
                                                Uchwały Nr XXIII/237/2012 
w sprawie ustalenia  Regulaminu głosowania w wyborach  Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza 
 
                                                                   Ad. 6/2 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
 
          Pan Ryszard Lewandowski, ogłaszając przystąpienie do kolejnych czynności, zgodnie  
z procedurą poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Przedstawił kandydaturę Pana Marcelego Czerwińskiego - Radnego kilku kadencji, człowieka 
o wysokiej kulturze osobistej, wychowawcy wielu pokoleń młodzieŜy, osoby o zdolnościach 
koncyliacyjnych. 
           
Po uzyskaniu od Pana Marcelego Czerwińskiego zgody na kandydowanie - wobec braku  
kolejnych zgłoszeń na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza ze strony 
Państwa Radnych - prowadzący obrady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie spośród Radnych 
kandydatów do 3-osobowej komisji skrutacyjnej. 
 
Do składu osobowego Komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni: Pani Mariola Stępień, Pan 
Maciej Kuśmierz, Pan Marek Jarema, Pan Andrzej Gleń. 
Kandydaci, zapytani przez Przewodniczącego obrad: Czy wyraŜają zgodę na kandydowanie ? 
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– udzielili odpowiedzi twierdzącej. 
 
Z uwagi na zapis w przyjętym przez Radę Miasta Sandomierza Regulaminie wyboru  
Przewodniczącego Rady – jak wyŜej – Ŝe  w  skład komisji skrutacyjnej wchodzi 3 radnych, 
po krótkiej dyskusji Radna – Pani Mariola Stępień złoŜyła rezygnację z kandydowania do 
składu Komisji skrutacyjnej. 
Następnie Pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie łączne proponowany skład 
Komisji skrutacyjnej oraz na podstawie  wyniku głosowania jawnego (18 „za”, 0 „przeciw”,  
0 „wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta jednomyślnie powołała komisję 
skrutacyjną w składzie: Pan Marek Jarema, Pan Maciej Kuśmierz, Pan Piotr Majewski. 
              
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta   przypomniał, Ŝe:  
- Zasady głosowania określa § 6 przyjętego Regulaminu 
- Zadaniem Komisji skrutacyjnej, po przyjęciu  regulaminu jest: 

- Przygotowanie kart do głosowania a nazwiskiem kandydata. 
- Przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem 
- Obliczenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania 
- Ogłoszenie wyników głosowania 

Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, (w tym 
przygotowanie kart do głosowania). 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Poprosił o ogłoszenie przerwy. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Zaproponował, aby: 
- Komisja skrutacyjna prowadziła prace z pomocą „słuŜb technicznych”. 
- Rada Miasta realizowała dalsze punkty przyjętego Porządku obrad sesji. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
     transportowych od 01.01.2013 r. 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przystąpił do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad, ale w związku z wnioskiem formalnym zgłoszonym przez 
Radnego – Pana Zbigniewa Rusaka o realizację przyjętego Porządku obrad  
–  poprosił o zabranie głosu  Radnego – Pana Marka Jaremę. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: 
                              Marek Jarema – Przewodniczący Komisji skrutacyjnej 
                              Piotr Majewski – Sekretarz Komisji Skrutacyjnej 
                              Maciej Kuśmierz – Członek Komisji  Skrutacyjnej 
- Komisja skrutacyjna otrzymała karty do głosowania. 
 
Następnie Komisja skrutacyjna kolejno: 
- Przeliczyła karty do głosowania. 
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- Sprawdziła treść karty do głosowania. 
 
- Przy pomocy Listy obecności przeprowadziła głosowanie tajne: Radni po otrzymaniu karty 
dokonywali aktu głosowania wrzucając głosy do urny znajdującej się w centralnym miejscu 
sali obrad (dla zachowania tajności głosowania Radni mogli skorzystać z sali przyległej do 
sali obrad). 
  
Po akcie głosowania Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił Komisję skrutacyjną o  policzenie głosów i sporządzenie protokołu . 
- Ogłosił 10. minutową przerwę.     
 
                Po zakończeniu przerwy Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta – wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej 
– Pana Marka Jaremę. 
Pan Marek Jarema  – Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – odczytał  Protokół Komisji 
skrutacyjnej – jak Załącznik. 
 
               Pan  Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – na podstawie 
wyniku głosowania tajnego: 15 „za” kandydaturą Radnego - Pana Marcelego Czerwińskiego 
-  Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza wybrała Pana Marcelego Czerwińskiego na 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
-  Poprosił o uzupełnienie treści uchwały i wpisanie imienia i nazwiska – Marceli Czerwiński 
- Poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta  (14 „za”, 0 „przeciw”, 6 osób  „wstrzymało się” od głosu, Radny Pan Krzysztof 
NiŜyński – nieobecność usprawiedliwiona) 
-  Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta  
             
                                              Uchwały Nr XXIII/238/2012 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
  
               Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta złoŜył gratulacje   
z wyboru na tak zaszczytne stanowisko i Ŝyczył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady  
Miasta Sandomierza – Panu Marcelemu Czerwińskiemu wszystkiego, co najlepsze. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Składając Ŝyczenia  Panu Marcelemu Czerwieńskiemu powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Gratuluje wyboru na to zaszczytne, ale jednocześnie odpowiedzialne stanowisko, mając 
jednocześnie nadzieję, Ŝe najbliŜsze dwa lata będą dla Pana Marcelego i dla Rady Miasta 
Sandomierza owocne. 
- Jest  przekonany, Ŝe Pan Marceli będzie dobrze kierował Radą: ”Tosiu kieruj mądrze i 
rozsądnie” 
 - Deklaruje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta swoją pomoc. 
- Jako ustępujący Przewodniczący pięknie dziękuje wszystkim Państwu Radnym,  
  w pierwszej kolejności zaś obecnym na sali Burmistrzom za współpracę. 
- Ma satysfakcję, Ŝe po dwóch latach wrócił na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta  
  Sandomierza - wybrany w sposób demokratyczny. 
- Zgodnie z wcześniejszą deklaracją oddaje stanowisko dobrowolnie. 
- Niewątpliwie była to przysłowiowa szkoła Ŝycia.  
- Przeprasza za potknięcia, błędy i ew. niedopatrzenia.   
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Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dziękuje wszystkim – zarówno tym, którzy głosowali „za” jak i tym  co byli „przeciw”. 
- Ma nadzieję, Ŝe Ci z Państwa, którzy byli „przeciw” po 2 latach współpracy zmienią zdanie. 
- Będzie się starał stworzyć monolit, bo Jego zdaniem w Radzie nie powinno być opozycji. 
- Całe siły i serce odda swojemu Królewskiemu Miastu. 
- Raz jeszcze dziękuje za wybór. 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe; 
- Zgodnie z ustawą o samorządzie Pan Janusz Sochacki pozostaje na stanowisku  
Przewodniczącego  Rady Miasta Sandomierza do 30 listopada 2012 roku. 
- Z uwagi na powyŜsze, uroczyste podziękowanie i przekazanie Łańcucha Przewodniczącego 
Rady odbędzie się na sesji w dniu 12 grudnia 2012 roku. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych od 01.01.2013 r. 
 
 
Pan Ryszard Lewandowski  – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 
Promocji – opinia pozytywna 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna. 
 
Pan  Ryszard Lewandowski  – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zaprosił do dyskusji 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi: 
- Aby Przewodniczący Komisji nie ograniczali się tylko do  wypowiedzenia słów „opinia 
pozytywna , negatywna”, ale wypowiadali się „trochę szerzej”. 
- „My dostajemy projekt i klepiemy na komisji bez Ŝadnej analizy” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe : 
- Nie zgadza się z opinią Radnego – Andrzeja Bolewskiego. 
- Na posiedzeniach  komisji analizowano temat, udzielono wszelkich informacji. 
 
 
 
 



 14 

Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe Pan Burmistrz nie zrozumiał Radnego mówiącego te słowa: 
- Nie zarzucał Radnym, Ŝe nic nie robią na posiedzeniach komisji. 
- Chciał uświadomić Mieszkańcom, Ŝe za stanowiskiem  komisji „kryje się praca radnych,  
  burmistrzów, urzędników”. 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – wobec braku kolejnych 
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały przedłoŜony przez Burmistrza 
Sandomierza 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIII/239/2012 
w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 
01.01.2013 r. 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości od 
01.01.2013 r.     
 
Opinie Komisji: 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 
Promocji – opinia pozytywna 
Pan Zbigniew Rusak  –  Przewodniczący  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ma wątpliwości  dotyczące § 1 punkt 2 lit.c na stronie 8a): O ile udzielamy ulgi Szpitalowi, 
który prowadzi działalność niekomercyjną i jest to uzasadnione, o tyle rozszerzenie  jej na 
pozostałe gabinety prowadzące działalność (komercyjną) w słuŜbie zdrowia musi budzić 
sprzeciw. 
- Są podmioty płacące nawet 24 zł za m², a w prywatnym gabinecie lekarskim opłata  
wyniesie tylko 4,24 zł. 
- Składa wniosek o dodanie zapisu: ”związany z udzielaniem nie komercyjnych świadczeń 
zdrowotnych”. 
 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Odczytał  fragment ustawy z 11 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 
- Powiedział, Ŝe komercyjny gabinet  równieŜ poprawia zdrowie. 
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Pan Janusz  Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie polemizuje ze stwierdzeniem, Ŝe gabinet prywatny teŜ poprawia zdrowie. 
- RóŜnica polega na tym, Ŝe jest to działalność dochodowa - wizyta kosztuje nawet 100 zł. 
- Nie widzi powodu, aby udzielać ulg prywatnym gabinetom lekarskim prowadzącym 
działalność  komercyjną. 
W oparciu o cytowany przez Pana Burmistrza zapis ustawowy moŜna prowadzić działalność 
dochodową i niedochodową, prywatnie i na posadzie państwowej. 
- Nie ma rozbieŜności pomiędzy tym, co przeczytał Pan Burmistrz, a złoŜonym przez 
mówiącego te słowa, wnioskiem. 
- Wniosek podtrzymuje. 
- Przypomina, Ŝe z lekarz to jeden z lepiej sytuowanych zawodów. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Prywatni świadczą usługi.” 
- Nie jest przeciwny uldze dla szpitala. 
- „Po części” zgadza się z Panem Burmistrzem. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- ZłoŜony przez Radnego wniosek nie jest zgodny z cytowaną wcześniej ustawą. 
- Nie moŜe być wyjątków. 
- JeŜeli wprowadzimy taki zapis a „prywatne gabinety” to zaskarŜą, to cała uchwała „będzie 
nic nie warta”. 
- Nie wie o jakie pieniądze chodzi i czy jest, przysłowiowo, o co  kruszyć kopie. 
- Do tej ulgi muszą być zakwalifikowane gabinety prywatne np. „Zdrowie”, „Rodzina”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
„To jest co innego Panie Burmistrzu.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
 
Powiedział, aby Pan Jacek Dybus nie bawił się w prawnika, bo „Pan się naprawdę na tym nie 
zna”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
„I z wzajemnością Panie Burmistrzu.” 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Zwracając się do Radnego – Pana Janusza Sochackiego powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan jest prawnik i ekonomista. 
- Wyprasza sobie. 
- Widzi, iŜ ośrodek władzy i kolaboracji będzie na Mickiewicza. 
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- „Jak Pan się uprze, to Pan sobie nie da przetłumaczyć, ale ja Pana za to lubię.” 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Chciałby się ująć za środowiskiem lekarskim (jako lekarz), bo to byłoby ukaranie 
dodatkowym podatkiem. 
- „Oni są tylko wykonawcami, płatnikiem jest NFOZ. 
- Lekarze  „zostali  na siłę sprywatyzowani.” 
- Sytuacja jest skomplikowana w przypadku stomatologów: w jednym gabinecie  pracują na 
kontrakt z NFOZ i prywatnie. 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zapytał o opinie radcę 
prawnego. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Popiera stanowisko Burmistrza w tym zakresie. 
- Jest to zwolnienie dotyczące działalności leczniczej, bez względu na to w jaki sposób jest 
ona wykonywana. 
- W tym zakresie ustawa nie pozostawia Ŝadnych wątpliwości. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dochodzi do paradoksu: w punkcie „d” wprowadzamy stawkę w wysokości 7,10 zł od 
statutowej działalności poŜytku publicznego, czyli np. Biblioteka, Caritas, OPS będą płacić 
7,10 zł, a prywatne gabinety lekarskie zapłacą  4,24 zł.  
- Lekarz prowadzący działalność gospodarczą w swoim domu moŜe oświadczyć, Ŝe prowadzi 
działalność w całym budynku i „proszę udowodnić, Ŝe tak nie jest”. 
- Ktoś prowadzący działalność poŜytku publicznego zapłaci dwa razy więcej za m kw. niŜ 
lekarz prowadzący działalność gospodarczą. 
- Jak się chce znaleźć przepis, to się znajdzie uzasadnienie i dziesiątki argumentów – 
Pozostaje pytanie: Czy to jest  sprawiedliwe i uczciwe? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie chce robić wycieczek osobistych, bo Pan Janusz Sochacki jest ”prawnik-ekonomista”. 
- Nie jest prawnikiem- ekonomistą, ale się uczy. 
- Ustawodawca określił, jak gmina ma postępować w takich przypadkach, a ten projekt 
uchwały został „ściągnięty” z rozporządzenia. 
- Przeliczy gabinety lekarskie i wówczas będzie wiadomo o co kruszymy kopie i czy warto 
dyskutować. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Interpretacja  radcy prawnego jest jasna. 
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- Na problem patrzy jako radny i jako mieszkaniec tego miasta. 
- JeŜeli nie będziemy tolerancyjni, to kolejne podmioty  pójdą np. do Tarnobrzega, a w  
   Sandomierzu „będzie pustynia”. 
- Odsyłamy niepubliczne szkoły, przedszkola, Ŝłobki, dlaczego tak opornie „idzie  
   z inwestycjami”. 
 
Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ten projekt uchwały na posiedzeniach komisji został szczegółowo omówiony i dziwi się  
   tej dyskusji podczas sesji. 
- Projekt uchwały został przez komisje zaopiniowany pozytywnie i dyskusję uwaŜa za   
  zbędną. 
- Wnioskuje o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił Radnego – Pana 
Janusza Sochackiego – o powtórzenie  wniosku. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe wnioskuje, aby rozróŜnić pobieranie podatku od podmiotów prowadzących 
działalność komercyjną gospodarczą w obszarze słuŜby zdrowia, od podmiotów 
prowadzących działalność niekomercyjną. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- „Ja to rozróŜniłem.” 
- Projekt uchwały przekazał do Rady Miasta trzy tygodnie temu, a Radny dzisiaj kopie kruszy. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Tydzień temu podczas spotkania koalicyjnego, w obecności 12 radnych, poinformował Pana 
Burmistrza o wątpliwościach  w tym punkcie. 
- Do dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Te sprawy powinny być załatwione  na posiedzeniach komisji. 
- „Lekarze mają najdłuŜsze studia, są ludźmi wykształconymi, jeŜeli biorą pieniądze, 
zasługują na to. JeŜeli źle leczą nikt do nich nie pójdzie. To rynek ich zweryfikuje.” 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta : 
- Zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od 01.01.2013 i na podstawie  wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”,  
4 osoby  „wstrzymały  się” od głosu  
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                               Uchwały Nr XXIII/240/2012 
w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2013 r. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od 
posiadania psów od 1 stycznia 2013 roku 
 
Pan Ryszard Lewandowski  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił  
o opinię komisje merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 
Promocji – opinia pozytywna  
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Od kilku lat w Sandomierzu jest problem. 
- Z rozmowy z członkami Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt wynika, Ŝe ten projekt uchwały 
nie był w nimi konsultowany. 
- Stawka w wysokości 100 zł moŜe spowodować wzrost liczby bezpańskich psów (dla 
emeryta do duŜo) 
- Była rozwaŜana propozycja, aby przed wprowadzeniem podatku stworzyć bazę danych  
poprzez czipowanie. 
- Mają zastrzeŜenia mieszkańcy prywatnych posesji:  Ich zdaniem wysokość stawki powinna 
być zróŜnicowana 
- Koszty dowozu psa do schroniska wynoszą 1500 -2000 zł. 
- Jest zdziwiony, Ŝe rok temu wszyscy byli przeciwni podatkowi od posiadania psa, a dzisiaj 
  wszyscy są „za”. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Czas najwyŜszy, aby ten problem ucywilizować. (podał przykład  reakcji społeczeństwa na  
osobę przybyłą z zagranicy, która sprząta odchody po swoim psie) 
- Wypowiada się z perspektywy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej patrzącego na brudne 
chodniki, klatki schodowe, zaniedbane krzewy i trawniki. 
- Posiadanie psa wiąŜe się z obowiązkiem, nie tylko przyjemnością (niektórzy w bloku mają   
nawet po 2-3 psy) 
- Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt nie jest zadowolone, bo najłatwiej wziąć gotówkę  
uchwaloną przez Radę w wysokości 5–10 tysięcy zł. 
- Jako Prezes Spółdzielni zobowiązuje się - po uzyskaniu stosownych pozwoleń - do 
wyegzekwowania od właścicieli psów zapłaty naleŜnego podatku. 
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Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- JeŜeli ktoś nie zechce zapłacić podatku, to pozbędzie się zwierzęcia – zwierząt w schronisku 
przybędzie i będziemy musieli za nie płacić. 
- Mamy bardzo wygórowaną stawkę -  przykładowo w Kielcach od  wielu lat w/w podatek 
wynosi 53 zł. 
- W uzasadnieniu do uchwały jest napisane, Ŝe część z tych pieniędzy zostanie przeznaczone 
na utrzymanie zwierząt w schronisku, a  „Miasto nie ma przecieŜ schroniska”. 
 
Pan Marek Jarema 
 
- Przychyla się do większości wypowiedzi swoich Kolegów Radnych. 
- TeŜ chce, aby w mieście był porządek, ale chciałby aby psy były czipowane (zgłosił ten 
wniosek na posiedzeniu  komisji) 
- W uchwale nie jest napisane, kto jest zwolniony z podatku (Jest to tylko w uzasadnieniu do 
projektu uchwały) 
 „Skąd będzie wiadomo, kto jest zwolniony, a kto nie? 
- Jego zdaniem ściągalność będzie niewielka i podatek zapłaci około 100 osób. 
- Wnioskuje o stopniowe przyzwyczajenie do podatku od posiadania psa i obniŜenie stawki 
do 50 zł. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W jego przekonaniu jest to początek zmian dotyczących tego tematu. 
- W uchwale nie powiela się zapisów wynikających z ustawy – Informacja o zwolnieniach  
z podatku od posiadania psa jest zawarta w przyjętym przez Radę Miasta Regulaminie dot. 
utrzymania porządku i czystości w Sandomierzu. 
- Miasto ponosi spore koszty na zwierzęta bezdomne - w budŜecie miasta jest to kwota  
  15 tys. zł. 
- EZGDK liczy juŜ 16 gmin i ma w planie budowę schroniska dla zwierząt. 
- Chwilowo nie moŜna podjąć stosowych działań z uwagi na konieczność dokonania zmian w 
Statucie Związku KZGDK. 
- Kielce mają umowę ze schroniskiem w Dyminach i tam przekazują bezpańskie psy – stąd 
niskie stawki podatku. 
- Miasto wysłało zapytanie do 20 samorządów o ew. moŜliwość  przyjęcia zwierząt z naszej 
gminy - do tej pory nikt nie odpowiedział. 
- Na wiosnę rozpoczną się prace związane ze znakowaniem psów. 
 
Michał Saracen 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe 
- NaleŜy zacząć od 20 zł - przy 100 zł kaŜdy będzie się uchylał (i np. przepisze psa „na babkę, 
na ciotkę”) 
- Mieszkańcy najpierw będą oddawali psa  do schroniska, a potem odbierali, aby uniknąć  
  płacenia podatku. 
- „Trzeba się trochę logiką kierować.” 
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Maciej Skorupa 
 
Zwracając się do Pana Marka Bronkowskiego - Zastępcy Burmistrza powiedział: 
- „Bo Pan mówi, Ŝe zwierzęta bezpańskie to psy i koty. 
- Dlaczego nie wprowadzić podatku od posiadania kotów. 
- Czy Pan Burmistrz brał to pod uwagę ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział: 
- śeby Radni nie sugerowali Mieszkańcom łamania prawa. 
- śe naleŜy zobaczyć jak to będzie funkcjonować. 
- Ustawa daje Radzie Miasta prawo uchwalenia takiego podatku 
  
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W roku ubiegłym Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt dało około 80 zwierząt do adopcji. 
- Po wprowadzeniu opłat  psa weźmie „góra 20 osób”, a 60 zwierząt „pójdzie na ulicę” 
- Koszty egzekucji będą wyŜsze od dochodów z podatku i będzie więcej szkód jak poŜytku. 
 
Pan Z. R.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Ta sprawa jest juŜ „wałkowana” kolejny raz. 
- Pan Prezes Andrzej Bolewski ma rację. 
- Na swojej działce ma 2 psy, o które dba i „te sprawy naleŜy rozgraniczyć”. 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – wobec braku dalszych  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie: 
- Wniosek Pana Marka Jaremy o obniŜenie stawki podatku do 50 zł 
Wynik głosowania: 9 „za”, 11 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
Rada Miasta Sandomierza nie przyjęła wniosku – jak wyŜej. 
-  W/w projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od 
posiadania psów od 1 stycznia 2013 roku  
Wynik głosowania: 11 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIII/241/2012 
w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od posiadania psów od 
1 stycznia 2013 roku 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiar podatku 
rolnego. 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o 
opinię komisje merytoryczne. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji – opinia pozytywna  
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 16 
„za”, 1 „przeciw”, 3  „wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXIII/242/2012 
w sprawie  obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiar podatku rolnego. 

 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok 
 
Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIII/243/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta Sandomierza na 2012 rok 

 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok.  

 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
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                                            Uchwałę Nr XXIII/244/2012 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na  2012 rok. 

 
Ad. 23 
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu. (Wniosek Starosty Sandomierskiego) 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przystąpił do 
realizacji punktu 23 Porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza  
 
Z uwagi na zastrzeŜenia Radnego - Pana Michała Saracena - dotyczące sposobu przyjęcia  do 
realizacji punktów od 23. do 28., po konsultacjach z radcą prawnym, Pan Ryszard 
Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe pozostałe punkty Porządku obrad będą realizowane  na II posiedzeniu XXIII 
sesji Rady Miasta. 
 
-  Zamknął I posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
                      
 

II posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
w dniu 12 grudnia 2012 roku godz. 10,00 Ratusz 

 
Godzina rozpoczęcia obrad – 10.00 
Godzina zakończenia II części obrad – 11.35 
 
 Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- Otworzył II posiedzenie  XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.  
- W związku z rezygnacją Pana Janusza Sochackiego z funkcji Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza, w imieniu Rady Miasta Sandomierza i Burmistrza Sandomierza 
podziękował Panu Januszowi Sochackiemu za dwuletnie przewodzenie Radzie, Ŝycząc 
dalszych sukcesów w pracy dla dobra Miasta. 
- Wraz z Radną - Panią Mariolą Stępień - wręczył Panu Januszowi Sochackiemu grawerton  
i kwiaty. 
 
Pan Janusz Sochacki podziękował raz jeszcze wszystkim za Ŝyczenia i współpracę (w tym 
Pani J. Rostockiej – Inspektorowi z Wydziale Organizacyjnym UM) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wraz z małŜonką dołącza się do Ŝyczeń. 
- Liczy, iŜ protokół pokontrolny zostanie odczytany. 
 
Następnie Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
 
- Powiedział, Ŝe zgodnie z § 5. ust. 4. Uchwały Nr XXXIX/379/2006 z dnia 18 października 
2006 roku w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Miasta Sandomierza: 
Łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i Łańcucha Burmistrza oraz zasad ich uŜywania  
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i stosowania, „W przypadku wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w trakcie trwania 
kadencji dekoracji insygniami nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miasta dokonuje 
Wiceprzewodniczący.” 
- Wręczył Panu Marcelemu Czerwińskiemu Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza. 
- Przekazał Panu Marcelemu Czerwińskiemu dalsze prowadzenie XXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powitał wszystkich 
przybyłych na sesję, w tym, między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych  
i  współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
            
 W II posiedzeniu XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 18 Radnych  
Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.   
Radni: Pan Mirosław Czaja, Pan Tomasz Masternak oraz Pan Michał Saracen  
usprawiedliwili swoją nieobecność. 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Przypomniał, Ŝe Sekretarzem obrad jest Radny, Pan Marcin Marzec, wybrany na  
I posiedzeniu XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Przystępując do realizacji Porządku obrad przyjętego w dniu 28 listopada 2012 roku  
poinformował, Ŝe przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali  komplet projektów uchwał  
dot. wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Sandomierzu 
uwzględniające poprawki wypracowane na posiedzeniach komisji merytorycznych. 
 
Ad. 13.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta  
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja, której przewodniczy obradowała  wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa  na 3 posiedzeniach. 
- Na posiedzeniach komisji  punkt po punkcie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie. 
- Najprawdopodobniej zaszła pomyłka, bo w wersji, którą dzisiaj przedstawiono, nie 
wprowadzono wszystkich postulowanych zmian - przedłoŜony projekt Regulaminu nie róŜni 
się od wyjściowego – przykładowo: patrz § 10  
- W związku z powyŜszym prosi Radnych, aby w dniu dzisiejszym głosowali przeciwko temu 
Regulaminowi. 
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- Wnosi o rozpatrzenie tego Projektu uchwały na kolejnej sesji Rady Miasta po wprowadzeniu 
przez komisje zmian. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi o ewentualnych skutkach nie przyjęcia  tej uchwały. 
- Prosi o sprecyzowanie tych nieścisłości  
- Prosi o propozycje zmian. 
- Nie widzi potrzeby przekładania rozpatrzenia tej uchwały i „zawsze istnieje moŜliwość  
wprowadzenia aneksu”. 
- Przypomina, Ŝe za tydzień jest zaplanowana sesja budŜetowa. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to stanowisko komisji, której przewodniczył. 
- Chodzi o wspólny interes tego Miasta. 
- W tym przypadku pośpiech nie jest wskazany. 
- Wstępne wyliczenia i błędne wskaźniki „były oburzające” – dzisiaj są o połowę niŜsze. 
- Nie naleŜy prawa tworzyć w pośpiechu, na kolanie. 
- Apeluje, aby w dniu dzisiejszym głosować przeciwko temu projektowi, na posiedzeniu 
komisji dokonać poprawek i za tydzień podjąć uchwałę. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Procedura podjęcia uchwały jest stała: Burmistrz wnosi projekt uchwały, komisja 
opracowuje poprawki, przewodniczący komisji przedstawia je na sesji i Rada w głosowaniu 
przyjmuje je, lub nie. 
- Radny – Pan Zbigniew Rusak ustala nowe zasady: na co się zgadza, a na co nie. 
- Komisja obradowała na 3 posiedzeniach, wprowadziła poprawki i naleŜy je wyartykułować. 
- Nie zgadza się na przekładanie rozpatrzenia tego projektu uchwały po raz kolejny. 
 
Pan Maciej Stępień. 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Potwierdza, Ŝe są rozbieŜności pomiędzy tym, nad czym pracowała komisja, a tym co 
zostało przedstawione Radnym. 
- Wnosi o przesunięcie rozpatrzenia tych projektów uchwał za tydzień. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Ad vocem do Radnego – Pana Janusza Sochackiego powiedział: 
- „Były wniesione poprawki, kaŜdy wniosek był głosowany i te zmiany miały być naniesione 
i przedstawione na dzisiejszej sesji – a tak się nie stało. 
- Urzędnik odpowiedzialny za wprowadzenie zmian nie wprowadził ich (być moŜe doszło do 
pomyłki drukarskiej) 
- Nie moŜe na sesji wnieść tych poprawek, bo nie ma stosownych dokumentów. 
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 Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Za chwilę głos zabierze Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
- Wszystkie poprawki komisji zostały uwzględnione. 
- Prosi o zgłoszenie konkretnych propozycji 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Poprosił o przerwę w obradach. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Z Regulaminu wynika, Ŝe obowiązki i kary dotyczą tylko mieszkańców. 
- A co z przedsiębiorcą, który np. tygodniami nie uprzątnie śmieci. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Zapis w regulaminie jest zgodny ze zmianami przyjętymi na posiedzeniu komisji 
połączonych, które obradowały w ostatni poniedziałek. 
- Zapis jest zgodny z protokołem z komisji przyjętym przez członków  Komisji. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powtórnie poprosił o przerwę w obradach „Mam takie prawo”. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przewodniczący komisji twierdzi, Ŝe Regulamin jest inny, niŜ proponowała komisja. 
- Pan Burmistrz twierdzi, Ŝe jest zgodny z propozycjami Komisji. 
- Proponuje uzgodnić stanowisko podczas przerwy. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - ogłosił 10. minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Wznowił obrady   
- Powiedział, Ŝe podczas przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług i „został wypracowany pewien kompromis”. 
 
Pan Zbigniew Rusak  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Podczas przerwy obradowała Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
- Został przegłosowany wniosek o wykreślenie § 10 z Rozdziału IV w całości. 
- Projekt Regulaminu zostanie dopracowany. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe zdjęcie z Porządku obrad sesji Regulaminu (który jest wykładnią do części  
z pakietu uchwał tzw. śmieciowych) wymusi równieŜ przełoŜenie rozpatrzenia kilku z nich. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
- Zwrócił uwagę na sprawę formalną: wraz z Regulaminem Państwo Radni otrzymali równieŜ  
nowy projekt uchwały  
 - Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza Rada musi wyrazić zgodę na zmianę z uwagi na  
nie dotrzymanie terminu przedłoŜenia projektu uchwały. 
- Podpisuje się pod wnioskiem o przełoŜenie pakietu uchwał na następną sesję. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał o opinie Radcę 
prawnego. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Pan Burmistrz prosił o zdjęcie z Porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w  Mieście Sandomierzu. 
 
- Jest wymóg 7. dniowego zapoznania się z projektem uchwały. 
- Zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 
Rady. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zaproponował, aby przegłosować, Ŝe projekt tej uchwały znajdzie się w porządku obrad za 
tydzień. 
  
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - zapytał: Kto jest za 
wnioskiem zgłoszonym przez Radnego – Pana Janusza Sochackiego?  
 
Wynik głosowania:  18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe  głosowanie powinno dotyczyć całego pakietu uchwał. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poddał pod 
głosowanie wniosek Burmistrza Sandomierza o zdjęcie pakietu uchwał tzw. śmieciowych z 
obrad dzisiejszej sesji. 
Rada Miasta Sandomierza – jednogłośnie: 18 „za” – wyraziła zgodę na zdjęcie tzw. uchwał 
śmieciowych z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, Ŝe 
zobowiązuje Pana Zbigniewa Rusaka do niezwłocznego zwołania posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  i wypracowania wniosków. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, Ŝe posiedzenie komisji  odbędzie się w najbliŜszy poniedziałek o godzinie 10., na 
które juŜ dzisiaj zaprasza  Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jego zdaniem do prac nad Regulaminem naleŜy zaprosić osoby prowadzące na terenie 
Miasta działalność gospodarczą. 
-  To są waŜne rzeczy. 
 
Ad. 22. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu.  
(Wniosek Starosty Sandomierskiego) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, Ŝe Komisja, 
której przewodniczy zaproponowała kandydaturę Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Marka Jaremy. 
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza - zapytał  zgłoszonych kandydatów o zgodę. 
Radni – Pan Marek Jarema i Pan Andrzej Bolewski – wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poddał pod 
głosowanie zgłoszone kandydatury w kolejności alfabetycznej i zapytał: 
- Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą Pana Andrzeja Bolewskiego? 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, (4 radnych nie 
głosowało) 
- Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą Pana Marka Jaremy? 
Wynik głosowania: 6„za”, 6 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”, (3 radnych nie 
głosowało) 
 
 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe kandydatem do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu, na podstawie 
wyników głosowania został Radny – Pan Andrzej Bolewski  
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                             Uchwały Nr XXIII/245/2012 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Powiatowej Rady  
Zatrudnienia w Sandomierzu 
 
Ad. 23. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
poŜytku publicznego w 2013 roku. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przypomniał, Ŝe projekt uchwały został wprowadzony do Porządku obrad sesji w dniu 28 
listopada 2012 roku. 
- Poprosił o opinie komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Pyta powaŜnie: Czy to nie dotyczy Kozaków?” 
- Wystarczy jedna kompromitacja. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Pan Radny moŜe spać spokojnie. 
- Nie upatruje Ŝadnej kompromitacji Miasta. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIII/246/2012 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2013 roku. 
 
Ad. 24 
 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 
szkolnym 2011/2012. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię na temat 
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 2011/2012. 
komisję merytoryczną  Rady Miasta. 
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Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  – Pan Andrzej Majewski  
– powiedział, Ŝe komisja, której przewodniczy, w/w Sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta: 
- Poddał  pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w 
roku szkolnym 2011/2012. 
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 3  „wstrzymujących się” od głosu) 
- i stwierdził, Ŝe                                                       
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w 
Sandomierzu w roku szkolnym 2011/2012. 
 
Ad. 25 
 
Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, Ŝe: 
- Projekt Harmonogramu uległ korekcie z uwagi na zmianę na stanowisku Przewodniczącego  
  Rady Miasta. 
- Prosi o ewentualne uwagi dotyczące Harmonogramu DyŜurów Radych. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie Harmonogram DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się”)  
i stwierdził, Ŝe Rada Miasta przyjęła Harmonogram DyŜurów Radnych Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 26    
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty - jak 
niŜej: 
- Wraz z Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem Sandomierza uczestniczył w kilku 
spotkaniach. 
- Brał udział w marszu przeciw przemocy pod nazwą „Stop przemocy” 
- Przedstawił korespondencję kierowana do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi,  pismo: 
          -  z Urzędu Skarbowego n/t złoŜonych Oświadczeń majątkowych radnych i    
              pracowników – urzędników, 
          -  Od Pana J. L.*) z prośbą o upamiętnienie okolicznościową tablicą  68 poległych  

partyzantów AK.  
- Odczytał imiona i nazwiska młodzieŜy wyróŜnionej w kolejnej edycji Konkursu „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” 
- Powiedział, Ŝe wszystkie dokumenty – opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
dotyczące projektu budŜetu na 2013 roku – są do wglądu w biurze Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 Powiedział, Ŝe: 
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- Nie moŜemy przychylić się do prośby Pana J. L.*) o wmurowanie  pamiątkowej tablicy w  
Katedrze, gdyŜ obecnie Kościoły są wyłącznie miejscem kultu i modlitwy. 
- Na Cmentarzu Katedralnym jest mogiła upamiętniająca poległych bohaterów - moŜna ją 
ewentualnie uzupełnić o dodatkowe nazwiska. 
- Pisemnie udzielił odpowiedzi Panu J. L.*) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przyszło pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące zastrzeŜeń do złoŜonych przez Radnych i 
urzędników oświadczeń majątkowych. 
-  Prosi o odczytanie nazwisk Radnych w stosunku do których US miał zastrzeŜenia.  
- W trosce o dobre imię swojej Rodziny prosi równieŜ o odczytanie pisma z Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Kielcach na temat w/w Oświadczenia majątkowego radnego. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - odczytał treść pisma  
z Urzędu Skarbowego w Sandomierzu i poinformował zebranych, Ŝe pisma z UKS  
w Kielcach jeszcze nie otrzymał. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe jeŜeli Pan Maciej Skorupa ma taki dokument, to nich go przedstawi. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Chce, aby protokół dotyczący „mojej osoby” był odczytany przez Przewodniczącego Rady. 
- Wraz z Ŝoną czuje się pomówiony: chodzi o prawdę i eliminowanie konkretnych zachowań. 
- JeŜeli teraz nie ma protokołu z UKS w Kielcach, to będzie te pytania zadawał na kolejnej  
sesji. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Powiedział, Ŝe  ten dokument moŜe przedstawić za zgodą Pana Macieja Skorupy. 
- Zapytał Pana Burmistrza: Czy w/w dokument wpłynął do Urzędu? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Aby nie łączyć Go z tą sprawą. 
- JeŜeli Pan Maciej Skorupa ma ten dokument, to dla spokoju moŜe go ujawnić. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Odpowiadając  merytorycznie powiedział, Ŝe: 
- Rok temu otrzymał odpowiedź z Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach na zarzuty „kolegi 
niektórych radnych” w stosunku do Radnego – Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
- Nie otrzymał protokołu w sprawie Oświadczenia majątkowego Pana Macieja Skorupy, który 
byłby „odpowiedzią na moje wystąpienie” 
- Przewodniczący  Rady (ktokolwiek by nim nie był) ma obowiązki wynikające z  ustawy. 
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- Pan Maciej Skorupa nie dość, Ŝe nie ujawnił tej nieruchomości, to w to miejsce wpisał   
2 mieszkania (i to był jeden z zarzutów) 
- Bez zgody UKS nikt nie ma prawa  ujawnić treści protokołu. 
- Protokół w sprawie Pana Ryszarda Lewandowskiego - z uwagi na naciski - odesłał do 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach. 
- Ujawnienie w/w protokołu podlega odpowiedzialności karnej. 
- Zapewnia, Ŝe przesłanie pisma zawierającego wątpliwości dot. złoŜonego Oświadczenia 
majątkowego Pana Macieja Skorupy do UKS nie jest zemstą mówiącego te słowa za 
wielokrotne  wysyłanie pism do Wojewody Świętokrzyskiego na temat, między innymi, 
bankomatu, prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przedmówca nie rozumie prostych spraw i powinien podać się do dymisji z banku. 
- Jest posiadaczem złotej karty PKO BP. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie ma zamiaru uczestniczyć w prywatnych wojenkach. 
- Od takich spraw są sądy cywilne. 
- Pogratulował Panu Burmistrzowi promocji Miasta w TVP Kultura. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Jako przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza w Sandomierskim Centrum Kultury zaprasza 
Państwa Radnych do uczestniczenia w  organizowanych przez te instytucje imprezach. 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął  II posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 
 
                        III posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza   
                           w dniu 19 grudnia 2012 roku godz. 8.00 Ratusz 
 
Rozpoczęcie obrad  –  godz.8.00  
Zakończenie obrad  –  godz. 9.45     
      
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Otworzył  III posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza: 
- Powitał przybyłych  
- Stwierdził quorum – w III posiedzeniu XXIII sesji Rady Miasta uczestniczyło 18 radnych 
  Nieobecni Radni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Jacek Dybus oraz Pan Maciej Skorupa 

usprawiedliwili swoją nieobecność. 
- Przypomniał, Ŝe Sekretarzem obrad został wybrany Radny – Pan Marcin Marzec. 
- Przypomniał zasady obowiązujące przy zmianie Porządku obrad sesji. 



 32 

- Powiedział, Ŝe przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali,  jako materiał pomocniczy  
dla usprawnienia głosowania, poprawki do projektów uchwał dotyczących gospodarki 
odpadami komunalnymi, wypracowane na posiedzeniach komisji merytorycznych Rady 
Miasta Sandomierza  
- Udzielił głosu Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
    
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poprosił o zdjęcie z Porządku obrad przyjętego na  I posiedzeniu XXIII sesji Rady Miasta  
punktu 20.: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie  
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Sprawa nie jest błaha: pozostaje nadal pytanie: Czy Rada moŜe - z pominięciem ustawy o 
zamówieniach publicznych -  zlecać PGKiM  realizację zadań, czy nie? 
- Ta sprawa co jakiś czas się przewija: raz jakieś zadanie zlecamy, raz nie. 
- Zatem pyta: wolno zlecać, czy nie wolno? I kiedy ewentualnie wolno? 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię 
radcę prawnego, w sprawie złoŜonego wniosku. 
 
Pani Teresa Prokopowicz - radca prawny  
 
Powiedziała, Ŝe prosi o przegłosowanie wniosku Burmistrza dotyczącego zdjęcia z Porządku 
obrad  projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza -  poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Sandomierza o zdjęcie  
z porządku obrad przyjętego na  I posiedzeniu XXIII sesji Rady Miasta  punktu 20.:  
„Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu.” 
 
Wynik głosowania:15 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się „ od głosu 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, Ŝe decyzją 
Rady Miasta punkt 20.: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście 
Sandomierzu” 
– został zdjęty z Porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący  Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
 - Powiedział, Ŝe Komisja na 5 posiedzeniach wypracowała poprawki, które – jeŜeli Państwo 
Radni wyraŜą takie Ŝyczenie – punkt po punkcie zostaną odczytane. 
- Poprosił radnych o wprowadzenie zmian w przygotowanych poprawkach: pomyłkowo 
zamiast ust. wpisano punkt. (błąd maszynowy) 
- Poprawki wprowadzone przez Komisje Rady Miasta Sandomierza w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza do projektu uchwały 28 
listopada 2012 roku – jak niŜej 
 
§ 2 
 
ust. 17 
 
- Dodaje się na końcu zdania „w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.” 
 
ust. 19 
 
Zmiana podstawy prawnej: zamiast „art.3 ust.3 pkt 4”   naleŜy wpisać „art.3 ust. 2 pkt 6” 
 
§ 3 
 
ust.  3 
 
Zmiana podstawy prawnej: patrz nawias: po  „art. 3” naleŜy dopisać „ust.3” 
 
ust.  39 
 
- Skreśla się wyrazy „psa lub”. 
 
ust.  41 
 
- W zdaniu pierwszym zmienia się: „szkodliwych” na „toksycznych” 
- W zdaniu trzecim  skreśla się „równieŜ spalanie liści” 
 
§ 4 
 
ust.1 
 
- Skreśla się dotychczasową treść. 
- W to miejsce wpisuje się: ”Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów.” 
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ust. 5 
 
- Skreśla się w zdaniu ostatnie dwa wyrazy : ”za odpłatnością”. 
 
ust. 6. 
 
 - Otrzymuje brzmienie: ”Popiół ze spalania w piecach węglowych, a pochodzący z węgla i 
jego pochodnych naleŜy przekazać  do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
(GPSZO) 
W związku z wprowadzeniem dodatkowego  ustępu dotychczasowy ust.  6.→ ust.7, ust.7→ 
ust.8, 8→9, 9→10, 10→ 11 
 
pkt 10 (po zmianie 11) 
 
- Zapis: „w punkcie 9”  zmienia się na „w punkcie 10” 
 
§ 5 
 
ust. 6 
 
- Na końcu zdania dodaje się zapis: ”według odczytu wodomierza do celów komunalnych.” 
 
ust. 8 
 
- Dodaje się na końcu zdania: ”Po okazaniu szczelnego zbiornika koszty badania ponosi 
zlecający.” ,   lub 
 „W przypadku nieuzasadnionego zlecenia badań szczelności zbiornika koszty badania ponosi 
zlecający.” 
 
ust. 9 
 
- Po wyrazach „dostarczane są”  dodaje się sformułowanie „za potwierdzeniem”. 
- Na końcu zdania skreśla się „w Sandomierzu” 
 
§ 6 
 
ust.  1 
 
- Skreśla się  „wymogi Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien 
spełniać  podmiot odbierający  odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości,” 
- W to miejsce wpisuje się : ”warunki wymagane od podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości.” 
 
ust.  2  
 
- Skreśla się :”wymogi zapisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań jakie  winien  
spełniać przedsiębiorca ubiegający się” 
- Wpisuje się w to miejsce: ”warunki wymagane od przedsiębiorcy ubiegającego się” 
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§ 7  
 
ust. 1 pkt. c 
 
- Skreśla się  zapis w całości. 
- W to miejsce wpisuje się: ”Odpady zielone i popiół ze spalania w piecach węglowych  
a pochodzący z węgla i jego pochodnych – w kaŜdym czasie we właściwym zakresie do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów nieodpłatnie.”       
 
ust. 2  
- Po treści: ”Z obszarów zabudowy wielorodzinnej” dodaje się „oraz ulicznych punktów 
szybkiej konsumpcji i lokali gastronomicznych posiadających ogródki piwne” 
 
§ 8 
 
ust. 1 
 
 - Po  wyrazach w nawiasie: ” trociny, wióry, ścinki” dodaje się  wyrazy „gałęzie, liście, itp.” 
 
§ 9 
 
ust. 1 
 
- Skreśla się dotychczasowy  zapis. 
- W to miejsce wpisuje się : 
”Pojemniki dostarczone przez przedsiębiorcę muszą spełniać określone wymagania 
techniczne, aby mogły być opróŜniane przez  specjalistyczny sprzęt mechaniczny słuŜący do 
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.” 
 
ust. 2 
 
- Na końcu zdania dopisuje się: ”dostarczone przez przedsiębiorcę” 
 
ust. 4 
 
- Skreśla się dotychczasowe  brzmienie. 
- W to miejsce wpisuje się: ”Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  
oblicza ilość pojemników w zaleŜności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, 
zgodnie z wypełniona deklaracją oraz częstotliwością odbierania odpadów.” 
 
ust. 6  punkt  a 
 
- Skreśla się :”oraz 0,5 l na kaŜdego interesanta, klienta lub odwiedzającego” 
- Dodaje się „nie mniej niŜ” 
 
ust. 6 punkt  d 
 
- Skreśla się  „30 l”, a w to miejsce wpisuje się „do 10 l” 
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ust. 6 punkt  f 
  
- Skreśla się  „40 l” a w to miejsce wpisuje się  „do 10 l” 
- Na końcu zdania wpisuje się „ jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal” 
 
podpunkt g 
- Skreśla się słowo: ”dziennie” 
 
Dodaje się dodatkowy ustęp jako  
 
ust. 7 
 
- Który przyjmuje brzmienie: ”Deklarowana ilość odpadów komunalnych winna być podana 
w oparciu o średnią ilość odpadów zebranych w poprzednich latach. Weryfikacja powyŜszego 
nastąpi w wyniku porównania ilości odebranych odpadów komunalnych z zadeklarowaną 
ilością. PowyŜsze dotyczy  ust. 6 od a do k” 
 
W związku z powyŜszym dotychczasowy punkt 7.→ 8, 8→9,  
 
Pkt  8 ( wcześniej  7) 
 
- Zdanie rozpoczynające się od słów :”Odpady pochodzące z cmentarzy, targowisk, parków i 
terenów zielonych muszą” otrzymuje brzmienie:” ”Odpady pochodzące z cmentarzy, 
targowisk, parków, terenów zielonych, parkingów, kempingów itp. winny” 
 
§ 10 
 
ust.  1  
 
- Skreśla się dotychczasowy zapis. 
- W to miejsce wpisuje się : „Worki muszą spełniać określone wymagania w stosunku do 
surowców, które będą w nich zbierane.” 
 
ust. 6 
 
- Skreśla się 
 
§ 12 
 
- Po słowach :”następne godziny trwania imprezy” skreśla się: „organizatorzy imprezy są  
zobowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na dostarczenie szaletów i pojemników na  
zmieszane odpady komunalne przed otrzymaniem zezwolenia na zorganizowanie imprezy 
oraz opróŜnienie i uprzątniecie terenu po zakończeniu tejŜe imprezy oraz opróŜnienie i 
uprzątniecie ich.” 
- W to miejsce wpisuje się: ”Organizator imprezy odpowiedzialny jest za opróŜnianie  
pojemników ze zmieszanych odpadów w czasie trwania imprezy oraz uporządkowanie  terenu 
po jej zakończeniu.” 
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§ 13 
 
- Na końcu zdania wpisuje się: ”według złoŜonej deklaracji” 
 
§ 15 
 
- Skreśla z się  dotychczasową treść ust. od 1. do 7 
- W  to miejsce wpisuje się – jak niŜej: 
„1. Właściciel nieruchomości w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia z własnej winy lub 
kradzieŜy pojemnika słuŜącego do zbiórki odpadów komunalnych zobowiązany jest do 
zakupu nowego pojemnika o takich samych standardach. Pojemniki takie, na Ŝyczenie  
właściciela  nieruchomości, dostarczy  firma prowadzącą obsługę. 
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany wymienić na nowe  
pojemniki, które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwej obsługi w trakcie odbioru 
odpadów. 
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości 
zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. 
4. Przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości 
pojemniki są zobowiązani do wykonania, za dodatkowa odpłatnością, usług czyszczenia i 
dezynfekcji  pojemników na zlecenie właściciela nieruchomości. 
5. Zaleca się, aby miejsca gromadzenia odpadów komunalnych były zadaszone, ogrodzone  
i zamknięte: dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek gromadzić  
w nich odpady komunalne. 
6. Miejsca gromadzenia odpadów naleŜy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich 
zamiatanie i uprzątanie przez właścicieli nieruchomości. 
7. Przedsiębiorca odpowiada za pozostawienie porządku po wykonanej usłudze.” 
 
§ 16 
 
ust. 2  
 
- Skreśla z się  dotychczasową treść 
- W to miejsce wpisuje się: ”Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne  
i worki na selektywne zbierane odpady naleŜy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym 
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub gdy takiej moŜliwości nie ma, pojemnik naleŜy wystawić w dniu odbioru  
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  
W przypadku nie spełnienia powyŜszych wymagań odpady nie zostaną odebrane. 
Przedsiębiorca odbierze ww. odpady poza harmonogramem na indywidualne zgłoszenie 
właściciela nieruchomości za dodatkowa opłatą.” 
 
§ 18 
 
-Dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 
„Wymienione w ust.3 pkt a,b,c : ust. 4 a,b,c i w ust. 5 pkt a,b odpady naleŜy składować  
w pojemnikach  z odpadami zmieszanymi.” 
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§ 19 
 
ust. 1 
 
- W zdaniu, po wyrazach „Właściciele nieruchomości” skreśla się: ”na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości” 
 
 ust.  2 
 
- Skreśla się „wójta” 
 
ust. 3 
 
- Po wyrazie  „Wykonawca”  wpisuje się „spoza Sandomierza”. 
 
§ 20 
 
ust.1 
 
- Po słowach: ”wystąpić o ukaranie do sądu” skreśla się „Rejonowego w Sandomierzu 
Wydział II Karny” 
 
ust. 2 
 
- Po zapisie „umów za usługi” skreśla się dalszą treść i wpisuje się w to miejsce „opróŜniania 
tych zbiorników” 
 
ust.4 
 
- Po zapisie : ”obowiązków wpisanych w punkcie 2” skreśla się  „i 3” 
- Po treści „w takich  przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości” skreśla się 
„odbieranie odpadów komunalnych oraz” 
- Po treści „Ordynacja podatkowa” skreśla się zapis w nawiasie (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 8, 
poz.60 z późn.zm.),  a w to miejsce wpisuje się  „( t.j. Dz.U. Dz 2012 r. poz. 749 z późn. zm) 
 
§ 21 
 
Przed ust 1  dodaje się podtytuł o treści: 
-„Cele i załoŜenia gospodarki odpadami komunalnymi.” 
 
 
§ 29 
 
ust 3 punkt f. 
  
- W zdaniu drugim, po wyrazach „zwierząt typu zagrodowego” dodaje się  
„w gospodarstwach” 
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§ 31 
 
- Skreśla się dotychczasowa treść 
- W to miejsce wpisuje się:  
„Prowadzenie działalności związanej z turystyką z wykorzystaniem zwierząt na terenach 
gminnych wymaga uzyskanie zgody burmistrza Miasta Sandomierza.” 
 
§ 35 
 
- Zamiast  wyrazu „ten” wpisuje się:  „o którym mowa w § 33” 
 
Komisja wnioskuje o przeniesienie Rozdziału 5 „Wymagania wynikające z Krajowego  
i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami „   
 
 i umieszczenie w Regulaminie jako  Rozdział  2 
 
W przypadku  uwzględnienia przez Radę  ww. wniosku zmianie ulegnie: 
 
-  Numeracja Rozdziałów  
 
Rozdział 5 →2, 2→ 3, 3→ 4, 4→ 5,  
 
- Numery paragrafów  
 
Paragrafy od  § 4 do § 20  poz.   jeden numer w górę 
 
4 →5, 5→ 6 6→ 7, 7→ 8,  ………… 16→17, 17→ 18, 18→ 19 19→ 20  
 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał o opinię w sprawie sposobu 
przegłosowania przyjętych przez komisje poprawek. 
 
Pani Teresa Prokopowicz - radca prawny  
 
Powiedziała, Ŝe Radni w drodze głosowania zdecydują o formie przyjęcia poprawek: czy  
kaŜdą osobno, czy an bloc. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie: 
 
- Propozycję przegłosowania poprawek zgłoszonych przez komisje an bloc 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” - Rada wyraziła zgodę 
na przegłosowanie poprawek an bloc. 
-  Wszystkie zgłoszone  poprawki: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tych poprawek ? 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” – poprawki Rada Miasta 
przyjęła. 
 
Pan Przewodniczący  zaprosił  do dyskusji 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Materiały dotyczące tak waŜnych spraw dostają radni przysłowiowo „za pięć dwunasta”. 
- UwaŜa za chore stawki, które są pięciokrotnie wyŜsze od obowiązujących. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Regulamin był poddany konsultacjom społecznym, analizowany był przez komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
- Wprowadzono zmiany w projektach, wypracowano consensus. 
- Do sprawy wysokości stawek wrócimy przy omawianiu konkretnych projektów uchwał. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisje cięŜko pracowały, Pan Wojciech Czerwiec uczestniczył w pracach tych Komisji. 
- To nie była prosta sprawa i dotyczy wszystkich gmin w Polsce. 
- Ustawa zobowiązująca gminy do podjęcia tych uchwał została uznana za niekonstytucyjną  
i zaskarŜono ją do Trybunału Konstytucyjnego (naleŜy zatem oczekiwać zmian) 
- Pomimo kilku posiedzeń, pracy radnych i urzędników niewątpliwie mogło coś umknąć. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie neguje faktu, Ŝe naleŜy płacić za segregację  śmieci. 
- Jego wątpliwości budzi sposób przedstawienia Regulaminu. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Było kilka komisji, wszystko zostało wnikliwie omówione. 
- Zgadza się z opinią Pana Wojciecha Czerwca: o wiele za późno  Rada  zaczęła prace nad    
tymi projektami uchwał (Ustawa obowiązuje juŜ od dłuŜszego czasu) 
- Wnioskuje o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Marceli Czerwiński –Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie: 
- Wniosek o zamknięcie dyskusji 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” , 1 osoba nie głosowała. 
Zgodnie z wolą Rady Miasta, Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - 
zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie 
wyników głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”  
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXIII/247/2012 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 
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Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  komunalne 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta  
 
Pan Zbigniew Rusak (Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) powiedział, Ŝe  opinia 
Komisji wspólnej jest pozytywna i Komisja nie wniosła Ŝadnych poprawek. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ustawa jest nowelizowana: z Senatu do Sejmu zostały skierowane poprawki wprowadzające 
pewne udogodnienia dla mieszkańców. 
- W przyszłości naleŜałoby pochylić się nad tymi zmianami. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
Sprawdzane będą tylko oświadczenia, co do których istnieje podejrzenie o nierzetelność. 
- Nie wyklucza powrotu do tych uchwał w I kwartale przyszłego roku. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady 
- i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”   
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIII/248/2012 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta 
 
Pan Zbigniew Rusak (Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) powiedział, Ŝe 
-  Opinia Komisji wspólnej jest pozytywna  
-  Komisja wniosła poprawki – jak niŜej: 
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§ 1  
ust. 1 
- Skreśla się wyrazy” „z góry” i „dany” 
- Na końcu zdania, po wyrazie „miesiąc” wpisuje  się  wyraz „poprzedni” 
ust. 3 
- Zapis „10 lipca” zmienia się na „10 sierpnia” 
 
Pan  Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pierwsza część wniosku jest logiczna i zasadna 
- Nie jest jednak spójna z częścią drugą. 
 
Po krótkiej wymianie zdań Pan Przewodniczący poprosił Burmistrza Sandomierza  
o sprecyzowanie  poprawek. 
 
 Pan Jerzy Borowski  
 
Powiedział, Ŝe: 
- W § 1  wpisać „do dnia kaŜdego miesiąca, za dany miesiąc” 
- W § 1 w  punkcie 3 wpisać „upływa w dniu 20 lipca”. 
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza - poddał pod głosowanie: 

- Pierwszą z poprawek zgłoszonych przez Burmistrza Sandomierza: W § 1 wpisać: „do dnia 
kaŜdego miesiąca, za dany miesiąc” 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”  - poprawkę przyjęto 
- Drugą  z poprawek zgłoszonych przez Burmistrza Sandomierza - W § 1 w  punkcie 3 wpisać 
„upływa w dniu 20  lipca”. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”  - poprawkę przyjęto 
-  projekt omawianej uchwały z uwzględnieniem przyjętych poprawek 
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIII/249/2012 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak (Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) powiedział, Ŝe opinia 
Komisji wspólnej jest pozytywna i Komisja wniosła poprawki. 



 43 

 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, Ŝe aprobuje zmiany zaproponowane przez Komisje wspólną 
- Przedstawił zmiany zaproponowane przez w/w komisję jako autopoprawkę. 
 
§ 2 
 
ust. 1  
-  zmienia się stawkę z „18,62 zł” na „10,00 zł” 
 
ust. 2 
-  zmienia się stawkę z „11,25 zł” na „7,00 zł” 
 
§ 3 
 
ust. 1  
-  zmienia się stawkę z „21,96 zł” na „15,00 zł” 
 
ust. 2 
-  zmienia się stawkę z „13,27 zł” na „10,00 zł” 
 
§ 5 
 
Dodaje się dodatkowy punkt  pod  pozycją  3, o treści: 
 
„Punktem wyjścia do ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej jest zadeklarowana w deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości miesięczna ilość 
powstałych odpadów.” 
 
- Dotychczasowy ust. 3→ 4. 4→ 5. 5→ 6 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała pozytywnie poprawki zgłoszone przez Komisję wspólną 
odczytane przez Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W zdecydowanej większości zaproponowane stawki w pierwotnej uchwale zostały znacznie 
obniŜone (nawet o 100%)  bez większego sprzeciwu ze strony wnioskodawcy. 
- Analizując zmiany stawek wprowadzone przez komisję: z 18,62 zł→ 10 zł, 21,96→15,00 zł  
z 13,27 →10,00 - nie moŜna nie zadać pytania o rzetelność kalkulacji przygotowanej przez 
PGKiM. 
-  Zwraca uwagę na ten fakt w kontekście przedkładanej co roku uchwały w sprawie taryf za 
wodę i ścieki, równieŜ obliczone z dokładnością do setnego miejsca po przecinku. 
- Warto zadać pytanie: czy kalkulacja jest obliczana podobnie jak w przypadku śmieci ? 
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- Nie jest naturalnie przeciwnikiem PGKiM i skoro powołaliśmy takie przedsiębiorstwo 
powinno ono wykonywać zadania na rzecz miasta za racjonalną cenę, a nie wziętą z 
przysłowiowego sufitu. 
- JeŜeli ktoś z obecnych nie zgadza się z tą opinią, to prosi o zdanie odrębne. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM w Sandomierzu 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Nie jest radną i nie uczestniczyła w posiedzeniach komisji. 
- Prosi o odpowiedz: Czy przedstawione kwoty są stawkami wyjściowymi do przetargu. 
- Czy i ewentualnie  gdzie w projekcie uchwały jest taki  zapis ? 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- PGKiM nie uczestniczyło w ustalaniu stawek za śmieci. 
- Przedsiębiorstwo zostało poproszone o dostarczenie pewnych danych dotyczących  ilości  
odpadów z podziałem na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. 
- UwaŜa, Ŝe zaproponowane ceny  są kwotami wyjściowymi, które zweryfikuje przetarg 
- Musi być zdecydowanie większa róŜnica pomiędzy odpadami segregowanymi i nie 
segregowanymi, aby wymusić większe zainteresowanie segregacją odpadów. 
- W przyszłości – jeŜeli gmina nie osiągnie odpowiedniego poziomu recyklingu będzie płacić  
duŜe kary (Podobnie jak w krajach zachodnich.) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Są to kwoty wyjściowe, mogą ulec weryfikacji  (w górę, lub w dół). 
- Musimy osiągnąć standardy recyklingu – Zgadza się, Ŝe róŜnica pomiędzy odpadami 
segregowanymi i nie segregowanymi powinna być znacząca.  
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Popiera zdanie Prezesa PGKiM. 
- Proponowane stawki nie zachęcają do segregowania śmieci. 
- Wnioskuje o obniŜenie stawki z 7 zł do 6 zł na śmieci segregowane (pozostałe  opłaty 
pozostają bez zmian). 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Zmiana cen w chwili obecnej jest bez znaczenia – waŜne jaka będzie cena po przetargu. 
- Zgadza się z Radnym – Panem Januszem Sochackim, co do kalkulacji  opłat wyjściowych –    
Na jakiej podstawie ustalono ich wysokość ? 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, Ŝe jest problem techniczny. 
Zapytał: Jak mieszkańcy bloków mają segregować śmieci? 
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Pan Zbigniew Rusak. 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wnioski przedstawione przez radnych były zgłaszane na posiedzeniach komisji, ale nie 
uzyskały wymaganej większości. 
- Sposób  naliczania opłat za śmieci w przypadku mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych  
i wspólnot budzi szereg wątpliwości - zdaniem prawników w tej części ustawa jest 
niekonstytucyjna. 
 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, Ŝe stawki  to jedna rzecz, a segregowanie to druga sprawa. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wysokość stawki to rzecz względna: dla jednych 3 zł jest duŜą kwotą (np. liczna rodzina), 
dla innych  małą. 
- Wnioskował o obniŜenie górnej stawki – bo większość mieszkańców będzie płacić górną 
stawkę. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi o poparcie wniosku Pana Marka Jaremy, bo – jak  mówił Pan Burmistrz – jest to kwota 
wyjściowa. 
- Wniosek był opiniowany na posiedzeniu komisji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby   
wniosek rozpatrzyła Rada Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest mieszkańcem Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i lokatorzy SSM segregują 
śmieci. 
- Co kilka bloków znajdują się pojemniki umoŜliwiające segregowanie śmieci. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jako Przedsiębiorstwo mają rozeznanie, jakie mogą być ceny i „to jest najniŜszy pułap, od 
jakiego moŜna wyjść”. 
- Jego zdaniem po podjęciu tej uchwały będzie gwałtowny przyrost śmieci i potrzebne będą  
duŜe pieniądze na obsługę. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM 
 
Powiedziała, Ŝe z uporem wraca do pytania: Czy w uchwale jest zapis mówiący o tym, Ŝe  
przyjęta stawka jest stawką wyjściową ? 
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Pan Zbigniew Rusak  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe nie moŜna takiego zapisu wprowadzić – patrz paragraf 5. 
punkt 3. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie do końca rozumie potrzebę wprowadzenia tych opłat - satysfakcjonuje Go obecny 
sposób odbioru  śmieci przez PGKiM w Sandomierzu. 
- Śmieci  to nie tylko koszt, to równieŜ dobry biznes (papier, butelki itd.) 
- Burmistrz nie moŜe powierzyć odbioru śmieci komu będzie chciał „z wolnej ręki”, musi 
ogłosić przetarg. 
- Chciałby, aby ten przetarg wygrał PGKiM , „bo jest to nasza  Firma”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie rozumie wypowiedzi Pana Prezesa PGKiM.: Czy ta wypowiedz oznacza, Ŝe stawki są za 
niskie i  zostało to juŜ „z góry” ustalone ? 
- Wnosi o zapis dotyczący, Ŝe jest to stawka wyjściowa. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Więcej śmieci - to większe opłaty ponoszone przez  mieszkańców. 
- W dniu dzisiejszym mamy za mało danych, aby ocenić, czy będzie za mało, czy za duŜo 
pieniędzy  - i „Proszę nie straszyć”. 
 
Wobec braku  dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady 
Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie wniosek Radnego – Pana Marka Jaremy, aby w ust. 2 punkt 2.  
zamiast „w wysokość 7 zł” wpisać w wysokości 6 zł” 
Wynik głosowania” 7 „za”, 11 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, Ŝe  w/w wniosek nie został przez Radę Miasta przyjęty. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
Poprosiła, aby Rada Miasta wyraziła zgodę  na dokonanie poprawek w podjętej uchwale 
polegających na zamianie  „punktów” na „ustępy”. 
 
Rada Miasta wyraziła zgodę na powyŜsze 11 „za”, 0 „przeciw” przy 7 „wstrzymujących się”. 
 
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
 
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
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- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXIII/250/2012 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - ogłosił 10. minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - wznowił 
obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego punktu Porządku obrad sesji. 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów.  
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak - Przewodniczący Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powiedział, 
Ŝe opinia Komisji wspólnej jest pozytywna i Komisja wniosła poprawki – jak niŜej: 
 
§ 2 
 
- Skreśla się w pierwszym zdaniu :”i wynosi” 
- Skreśla się ust. 1, ust.2, ust. 3 i ust.4 
 
§ 3 
 
- W pierwszym zdaniu, po wyrazach „w nich przebywających” dopisuje się: „określone w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku w §  …… ust. 6 i ust.7” 
 
ust.1 
 
- Po słowach „wymienionymi niŜej” dodaje się „nie mniej niŜ”. 
- Skreśla się  „oraz 0,5 l na kaŜdego interesanta, klienta lub odwiedzającego” 
 
uat.4 
 
- Skreśla się „30 l”  , a w to miejsce wpisuje się „od 10 l” 
 
ust. 6  
 
- Skreśla się „40 l”  , a w to miejsce wpisuje się „od 10 l”.  
- Na końcu zdania dodaje się zapis „jednak co najmniej jeden 120 litrowy pojemnik na lokal” 
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§ 4 
 
ust.1 punkt c 
 
- Dotychczasową treść skreśla się,  a punkt c otrzymuje brzmienie” 
„odpady zielone i popiół ze spalania w piecach węglowych, a pochodzący z węgla i jego 
pochodnych, moŜna przekazać w kaŜdym czasie we własnym zakresie do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów w Sandomierzu, nieodpłatnie.” 
 
§ 5 
 
- Po  wyrazach „Ustala się” wpisuje się wyraz „podstawową” 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie 
- Poprawki zgłoszone przez komisję wspólną 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”  - poprawkę przyjęto 
-  Projekt omawianej uchwały z uwzględnieniem przyjętej  poprawki 
i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1  głos „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXIII/251/2012 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług  w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Ad. 18  
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  świadczonych przez 
Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak - Przewodniczący Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powiedział, 
Ŝe opinia Komisji wspólnej jest pozytywna i Komisja wniosła  poprawki – jak niŜej 
 
…§ 2 
 
- Skreśla się  dotychczasowa treść 
- § 2 otrzymuje nowe brzmienie – jak niŜej; 
„Pojemniki i worki do odbioru odpadów komunalnych ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć 
przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów.” 
  
- Dodaje się dodatkowy paragraf - § 4 o treści: 
„Odbiór odpadów komunalnych poza harmonogramem, o którym mowa w § 17 ust. 2 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza dokonywany 
będzie odpłatnie.” 
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- Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego paragrafu zmianie ulegają dotychczasowy  § 4→ § 
5 , § 5→ § 6 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe wnioskuje o zapis w § 2 mówiący, Ŝe pojemnik na odpady stanowi własność 
przedsiębiorstwa. 
 
Pan Zbigniew Rusak  
 
Powiedział, Ŝe ta sprawa była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji i ta ewentualna 
zmiana nic nie wnosi do sprawy. 
 
W związku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza: 
-  Powiedział, Ŝe wniosek Radnego - Pana Macieja Stępnia, Pan Burmistrz potraktował jako 
autopoprawkę (nie będziemy głosować)  
- Poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez komisję wspólną 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”  - poprawki przyjęto 
-  Projekt omawianej uchwały z uwzględnieniem przyjętych poprawek 
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXIII/252/2012 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
 
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
połoŜonych  na terenie Miasta Sandomierza  
 

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak: Przewodniczący Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług  oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, 
Ŝe opinia Komisji wspólnej jest pozytywna po wprowadzeniu zmian  – jak niŜej 
 
Str. . 19 h 
 
Załącznik  Nr 2  (objaśnienia dotyczące  sposobu wypełniania  Deklaracji 
Punkt 2 podpunkt a otrzymuje brzmienie: 
„ NaleŜy oszacować ilość odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości w ciągu  
jednego miesiąca, następnie przeliczyć ją na liczbę pojemników o objętości 120 litrów 
kaŜdy.” 
- Pozostały tekst zostaje skreślony. 
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Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał czy będzie moŜliwość składania deklaracji przez Internet 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Zapewnił, Ŝe tak. 
 
W związku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza -  poddał pod głosowanie 
- Poprawki zgłoszone przez komisję wspólną 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujących się”  - poprawki przyjęto 
-  Projekt omawianej uchwały z uwzględnieniem przyjętych   poprawek 
i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
  

Uchwałę Nr XXIII/253/2012 
w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych  na terenie Miasta 
Sandomierza  
 
Ad. 20 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników  
bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta  Sandomierza.   
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak: (Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) powiedział, Ŝe opinia 
Komisji wspólnej jest pozytywna. 
 
- Wobec braku   zgłoszeń  w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „ wstrzymały się ”  od głosu  
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIII/254/2012 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się  o uzyskanie  
zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Miasta  Sandomierza. 
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Ad. 21 
 
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak: (Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) - powiedział, Ŝe opinia 
Komisji wspólnej jest pozytywna. 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła jednogłośnie  
 

Uchwałę Nr XXIII/255/2012 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   
 
Ad. 22 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął XXIII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
          Ryszard Lewandowski                                               Marceli Czerwiński                                
          Wiceprzewodniczący                                                  Przewodniczący 
          Rady Miasta Sandomierza                                         Rady Miasta Sandomierza 
 
                                                                                  
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


