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Protokół  Nr 16 

z   XVI  sesji Rady Miasta Sandomierza 

13 października  2015 roku –  Ratusz 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001  

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1  

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  

 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 

Godz. zakończenia  sesji –  10.20 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył XVI 

sesję Rady Miasta zwołaną  na wniosek  Burmistrza Miasta Sandomierza w trybie art. 20  

ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

 

W  XVI sesji udział wzięło 19  radnych Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności.  

Radni: Pan Marcin Marzec i Pan Sylwester Łatka – nieobecność usprawiedliwiona.  

Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione. 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum.   

 

Ad. 2                                  

                                   Powołanie sekretarza obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  

dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana  Piotra Chojnackiego – 

Radnego Miasta Sandomierza. 

 

Radny - Pan Piotr Chojnacki    wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 

braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w 

kandydaturę: 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, że Pan Piotr Chojnacki   został 

sekretarzem dzisiejszych obrad.  

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Zapytał o ew. wnioski i uwagi do porządku obrad XVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- W związku z brakiem  zgłoszeń poddał pod głosowanie porządek  obrad XVI sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0  „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

      3. Przyjęcie porządku obrad. 
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      4. Zajęcie  stanowiska w sprawie uchodźców. 

      5. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 

 

Zajęcie  stanowiska w sprawie uchodźców. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powitał  Pana Marka 

Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza i jako wnioskodawcę – poprosił o wypowiedz. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

 Uzasadniając swój wniosek powiedział, między innymi: 

- Otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego  pismo  dotyczące  ewentualnego przyjęcia przez  

Gminę Sandomierz grupy  uchodźców. 

- Z uwagi na  złożoność  i delikatność sprawy,  budzącej jednocześnie wiele emocji, uznał, że 

zdanie Rady Miasta  w tej ważnej kwestii powinno być znaczące. 

- Opinia Rady Miasta Sandomierza ma szczególne znaczenia  z uwagi na  sprawy nie tylko  

cyt.”czysto ludzkie”, ale  również związanie z tym  zobowiązania finansowe. 

 

Następnie Pan Burmistrz odczytał  Pismo Wojewody Świętokrzyskiego cyt.: 

”Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

W związku z trwającymi pracami w zakresie przyjęcia przez Polskę  uchodźców tj. osób 

relegowanych i przesiedlanych, Departament Polityki i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o zebranie informacji o liczbie gmin 

gotowych przyjąć uchodźców wraz z podaniem  potencjalnej liczby osób, które poszczególne 

gminy mogłyby przyjąć. 
Informacje podane przez Państwa w tabeli obejmować powinny możliwości gmin, a nie  już 
obecnych w gminach uchodźców. 

Wypełniony załącznik uprzejmie proszę o przekazanie do Wydziału Polityki Społecznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie do dnia 15 października 

2015 roku.” + Załącznik do pisma  w postaci tabeli obejmującej: nazwę gminy, ilość osób, 

rodzin, dzieci, osób samotnych. 

 

Kończąc wypowiedz Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza poprosił o zajęcie  

stanowiska w tej niezwykle ważnej i delikatnej sprawie. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  podziękował  Burmistrzowi 

Sandomierza za wypowiedz i  zaprosił  Państwa radnych do dyskusji. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że nie zgadza się z zapisami zawartymi w projekcie 

Oświadczenia: 

- Opinia, że  w Powiecie Sandomierskim jest  wysokie bezrobocie-  cyt.”To tylko patologia, 

która jest od kilkunastu lat wprowadzana w Polsce, powoduje, że część z tych bezrobotnych 

nie podejmuje pracy, tylko podejmuje na czarno.” 

- cyt.: ”Na rynku sandomierskim i w ogóle w Polsce brakuje  fachowców w każdej 

dziedzinie.” 

- Nie wie jakie są możliwości lokalowe na przyjęcie uchodźców ma Miasto Sandomierz. 
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Pan  Piotr Majewski - Radny Sandomierza 

 

Powiedział, że w Radiu Kielce  podano informację, że samorządy w Polsce  bronią się przed 

przyjmowaniem uchodźców, i że cyt. „ Na ten cel nie poszły żadne pieniądze”. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Państwo Radni  jako członkowie Komisji Polityki Mieszkaniowej, Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia znają  możliwości samorządu sandomierskiego w 

kwestiach lokalowych – Obecnie o przydział  mieszkania komunalnego ubiega się  221 

rodzin, o lokal socjalny – 103 rodziny. 

- O wydatkach ponoszonych przez samorząd na zasiłki celowe, stałe, opiekuńcze, na posiłki 

- W 2015 roku z budżetu miasta  na pomoc społeczną  wydatkowano 13 milionów 104 tysiące  

zł. 

- Część działań  realizowanych przez samorządy powinny być finansowane w całości  lub 

współfinansowane przez budżet Państwa – Niestety system dotacji i subwencji  nie 

funkcjonuje prawidłowo - Często samorządy  muszą pokrywać   braki  z własnego budżetu 

kosztem innych zadań: inwestycji,  estetyki miasta,kosztem  ew. udzielenia wsparcia  

Mieszkańcom  będącym w potrzebie. 

- Odpowie na ew. pytania. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- Jako samorząd realizujemy  tzw. zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  

i podobnie jak inne samorządy, nie otrzymujemy pełnej refundacji z tego tytułu (chociażby  

w kwestii polityki społecznej). 

- W ostatnim okresie kilka samorządów lokalnych wystąpiło na  drogę sądową w związku  ze 

stosowaną   - jak wyżej -  praktyką.  
Są już wyroki stwierdzające, że to administracja centralna powinna w pełni odpowiadać za 

realizację polityki społecznej i opiekuńczej. 

 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Uchodźcy cyt. „nie zagrzeją w Polsce nawet 5. minut’, bo cyt.”nasze dochody są tak niskie 

w porównaniu z państwami zachodnimi w Unii”. 

- Dziwi się dlaczego cyt.”My akurat poświęcamy czas na rzeczy, które są mało istotne”. 

- Trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla przedsiębiorców, aby mogli tworzyć miejsca 

pracy, a nie dodatkowo obciążać ich podatkami. 

- 5.lat temu sygnalizował byłemu  burmistrzowi, że trzeba wnieść pozew przeciwko 

Państwuza cyt.”obcięcie około 40 % subwencji na oświatę, na komunikację”. 

- Należy zmienić  politykę wewnętrzną, bo  obecna sytuacja ma wpływ na   miejsca pracy i na 

emigrację  fachowców z różnych grup zawodowych. 

- Aby Pan Przewodniczący pouczył Członków Koalicji jak należy zachować się podczas  

wypowiedzi radnego. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do przedmówcy 

powiedział: 

- Prosił zebranych, aby nie przeszkadzać radnemu w wypowiedzi. 

- Zarówno Pan Burmistrz jak i mówiący te słowa wypowiadając  się przed chwilą podnosili  

sprawę  dotyczącą  wystąpienia o właściwe  finansowanie zadań zleconych  przez Rząd. 

- Generalnie  wypowiedzi  radnego – Pana Zbigniewa Rusaka -   nie były  spójne. 
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Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- W całości popiera  wypowiedz Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 

- Jednocześnie zauważył , że w dyskusję dotyczącą  bardzo ważnej delikatnej sprawy wkrada 

się polityka. 

- Radny – Pan Zbigniew Rusak  nawet przy  sprawie emigrantów   cyt. „jak zwykle wchodzi 

ze swoimi tematami, ze swoją prywatą”. 

- Z uwagi na powyższe  zgłasza wniosek formalny  o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Poparł wniosek Pana Jacka Dybusa. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że jest przeciwny zamykaniu dyskusji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego – Pana Jacka Dybusa o zamknięcie 

dyskusji. 

- W wyniku głosowania: 13 „za”, 2 „przeciw’, 4  osoby „wstrzymały się” do głosu stwierdził, 

że zgodnie z wolą Rady Miasta  zamyka dyskusję. 
- Odczytał treść Oświadczenia: 

 

                                                     „Oświadczenie  

                                             Rady Miasta Sandomierza 

                                        w sprawie przyjęcia uchodźców 

 

 

             Rada Miasta Sandomierza po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji ekonomicznej 

gminy, informacji o możliwościach lokalowych znajdujących  się w zasobach 

komunalnych,a także w związku z wysokim bezrobociem panującym w rejonie, nie 

widzi możliwości przyjęcia na naszym terenie rodzin uchodźców z Bliskiego Wschodu.” 

 

- Poddał pod głosowanie  w/w Oświadczenie. 

- W wyniku głosowania: 16 „za”, 1 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu stwierdził, 

że Rada Miasta Sandomierza  większością głosów przyjęła Oświadczenie Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie przyjęcia uchodźców. 

 

 

Ad. 6 
                                             Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 

podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XVI sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 
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                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


