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Protokół nr 50 
z  L Sesji Rady Miasta Sandomierza 

11 maja 2010 roku – Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia sesji   -  15.30 
Godz. zakończenia  sesji -  16.45 
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak 
 
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Otworzył L sesję Rady Miasta zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek 7 Radnych: 
Pana Jacka Dybusa, Pana Marcelego Czerwińskiego, Pani Marioli Stępień, Pana Roberta 
Sobieraja, Pana Krzysztofa Niżyńskiego, Pana Janusza Sochackiego oraz Pana Andrzeja 
Glenia, którzy 5 maja 2010 roku  skierowali do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek  
o zwołanie sesji nadzwyczajnej zawierający proponowany Porządek obrad sesji oraz projekt 
uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 
Wymienieni wyżej Radni tryb zwołania sesji uzasadnili potrzebą podjęcia uchwały w sprawie  
obsadzenia mandatu radnego z uwagi na ustawowy termin jej podjęcia. 
 
- Powitał wszystkich przybyłych na sesję w tym, między innymi: Pana Marka Bronkowskiego 
– Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, 
Przedstawicieli mediów oraz Państwa Radnych. 
 
Następnie Pan Przewodniczący stwierdził quorum informując, że w L sesji udział bierze 14 
Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej liście obecności. 
Radni: Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Pan Andrzej Majewski, Pani Sylwia Rybacka, 
Pan Michał Saracen, Pan Maciej Skorupa, Pan Janusz Sochacki – usprawiedliwili swoją 
nieobecność. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza L sesji Rady Miasta. 
Pan Robert Sobieraj zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa Kandefera – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, który wyraził zgodę  na kandydowanie.  
W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu. 
 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Krzysztof  Kandefer został sekretarzem dzisiejszych 
obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał o ew. uwagi i wnioski do 
przedstawionego Porządku obrad L sesji Rady Miasta. 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Prosi o rozszerzenia Porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały zmieniającej budżet 
na 2010 rok. 
- Powyższą prośbę uzasadnił potrzebą wykonania prac przy nadbudowie bloków przy ulicy 
Lubelskiej oraz przekazania pomocy finansowej  dla BWA i Straży Pożarnej. 
- Przypomina, iż powyższy projekt uchwały został zdjęty z Porządku obrad poprzedniej sesji 
Rady – Jest to II wersja projektu uchwały uwzględniająca uwagi zgłoszone przez Państwa 
Radnych na poprzedniej sesji.   
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał o różnice pomiędzy pierwszą wersją projektu uchwały a przedłożoną w dniu 
dzisiejszym ? 
 
Pan Marek Bronkowski  
 
Powiedział, że; 
- Na poprzedniej sesji „punktem zapalnym” była kwota przeznaczona na plac zabaw dla 
dzieci. 
- Kwota 500 tys. zł została wykreślona i „spornego tematu nie ma”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Chciałby zaprotestować – Obawia się bowiem, że te pieniądze nie zostały zdjęte, tylko tak 
rozdysponowane, aby później mogły być przekazane na cel wskazany przez Burmistrza. 
- Z analizy projektu uchwały wynika, że o 200 tys. zł podniesiono kwotę na rozbudowę  
bloków przy ulicy Lubelskiej. 
- Wszyscy obecni na sali pamiętają, że Pan Burmistrz obiecał pierwsze zaoszczędzone 
pieniądze przekazać na cele ujęte w protokole do uchwały budżetowej (zawarto tzw. umowę 
gentlemeńską) 
- Jednym z głównych postulatów w w/w umowie było dofinansowanie  Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu – Radnego dziwi niechęć Pana Burmistrza do tej instytucji. 
 
Pan Krzysztof Cieślak  
 
Zapytał, czy pozostałe 500 tys. zł wystarczy na budowę Ogródka Jordanowskiego ? 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, że nie bardzo rozumie i „chciałby uściślić”. 
 
Pan Władysław Teter 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dzisiejsza sesja miała na celu uzupełnienie składu Rady. 
- Jest to sesja nadzwyczajna i w tym trybie nie można zgłaszać dodatkowych uchwał. 
- Składa wniosek, aby nie rozszerzać porządku obrad sesji. 
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- Zmian w budżecie nie załatwia się na kolanie: brak dodatkowych materiałów dotyczących  
   uchwały, brak opinii komisji merytorycznych, temat jest nieprzygotowany. 
- „Jest to lekceważenie Radnych.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Wnioskodawcy mogą wyrazić zgodę na rozszerzenie Porządku obrad sesji nadzwyczajnej. 
- Po konsultacji z Kolegami „Wnioskodawcy taką zgodę wyrażają.” 
- Dzisiaj o 14. obradowała Komisja Budżetu i Finansów „i pewnie ten temat dyskutowała”. 
- Jeżeli sporny punkt został wyeliminowany, to może warto przedyskutować sprawy zmian  
w budżecie. 
- Apeluje, aby pochylić się nad tymi zmianami (które są akceptowane przez radnych, a nie 
mogą być załatwione). 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, że: 
- Przychyla się do tego co powiedział Pan Jacek Dybus. 
- Podobna sytuacja była przy podjęciu uchwały dotyczącej Placu Papieskiego - Jednak 
uchwała została podjęta i „pięknie to załatwiliśmy”. 
- Pieniądze są potrzebne i BWA i Straży Pożarnej, a Mieszkańcy ulicy Żółkiewskiego  
czekają na  Ogródek Jordanowski. 
- Należy wznieść się ponad poziom i „to nam nie zaszkodzi a pomoże”. 
 
Pan Janusz Sobolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie ma radcy prawnego na sali, a omawiane sprawy są ważne. 
- Racji nie ma ani Pan Jacek Dybus, ani Pan Władysław Teter – sesja zwołana została  
w trybie art. 20 ust. 3 i porządek obrad może być zmieniony za zgodą bezwzględnej 
większości ustawowego składu Rady. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, że: 
- Bardzo prosi o przegłosowanie postulowanych zmian z uwagi na konieczności podjęcia 
robót remontowych przy ulicy Lubelskiej i świetlicach (zbliżają się wakacje) 
- Nie wiadomo kiedy będzie kolejna sesja Rady Miasta, a najbliższa jest sesją uroczystą. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Byłby ostatnią osobą przeciwną nadbudowie bloków przy ulicy Lubelskiej. 
- Ma pytanie: z Załącznika Nr 2 do budżetu na 2010 rok wynika, że mamy 1 mln zł (czyli 
wzrost o 400 tys. zł – „co cieszy”) 
Widzi jednak nieścisłość: z Uzasadnienia do projektu uchwały przedłożonego dzisiaj wynika, 
że dokumentacja została opracowana w marcu 2010 roku i  „pokazała rzeczywistą wartość  
zadania i należy zwiększyć (…)” . 
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Z powyższego wynika, że na poprzedniej sesji w dniu 30 marca 2010 roku Pan Burmistrz 
dysponował przywołanym kosztorysem – Dlaczego zatem ten fakt nie został uwzględniony  
w poprzednim projekcie uchwały ? 
Kończąc wypowiedź radny zapytał: Czy jest przewidywana realizacja zadania - „Budowa 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1”  jeszcze w tym roku (bo „chodzą słuchy” że 
zadanie będzie realizowane w 2011 roku). 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W zeszłym roku zdarzało się, że budżet nie był uchwalony, a przetargi już ogłaszano. 
- Podobnie jak Pan Krzysztof Kandefer, dostrzega brak konsekwencji w uzasadnieniach do 
projektów  uchwał. 
- Komisja Budżetu i Finansów miała się odbyć w dniu dzisiejszym, ale „z różnych względów” 
się nie odbyła. 
- Gdyby Pan Burmistrz chciał przekazać pieniądze dla Straży Pożarnej i BWA, to ten projekt 
uchwały „byłby inaczej skonstruowany”. 
- Jedną kwestia pozostaje 500 tys. zł, drugą zaś umowa gentlemeńska, którą Pan Burmistrz 
zawarł z Radnymi podczas sesji budżetowej. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dzisiejsza sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, w celu obsadzenia mandatu 
radnego. 
- Przepisy mówią, że jeżeli sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym, na zmianę porządku 
obrad sesji (zawsze bezwzględną większością głosów) wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 
- Widzi, że każdemu z Państwa Radnych zależy na wprowadzeniu zmian w budżecie na 
wskazane zadania – Wątpliwości dotyczą jedynie wysokości kwot. 
- Z przedstawionego projektu uchwały wynika, że niepokojąco wzrosły wydatki na   
nadbudowę budynków przy ulicy Lubelskiej - aż o 100 %. 
Pan Przewodniczący nie chce podejrzewać, że w/w kwoty nieprzypadkowo są w jednym 
dziale (bo nie będzie problemu z ich dowolnym przesunięciem bez udziału Rady) 
- Nikt z radnych nie jest przeciwny pomocy Straży Pożarnej, szpitalowi lub BWA 
- Pozostaje kwestia tzw. umowy gentlemeńskiej – Wydaje się , iż dotrzymanie jej przez Pana 
Burmistrza w efekcie pozwoliłoby na załatwienie wszystkich innych spraw. 
 
Pan Andrzej  Gleń 
 
Powiedział, że; 
- Była zwołana Komisja Budżetu i Finansów, ale Radni nie przyszli. 
- O ile się orientuje, to wzrost kosztów remontu bloków przy ulicy Lubelskiej wiąże się  
z koniecznością budowy oczyszczalni ścieków. 
- Prosi, aby tę sprawę wyjaśnili kompetentni pracownicy UM. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Zmiany zostały wprowadzone w działach, a nie w paragrafach i „nie jest tak, że te środki 
mogą być schowane i wyjęte w dowolnym momencie”. 
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- 500 tys. zł zostało podzielone: 200 tys. zł na remont i nadbudowę bloków przy  Lubelskiej, 
300 tys. zł na kanalizację na Mokoszynie (włączenie do kanalizacji ogólnomiejskiej). 
- Plac zabaw może być realizowany za pozostałe 500 tys. zł ( lub np. etapami). 
- Jeżeli chodzi o „umowę gentlemeńską”, to prosi o cierpliwość, bo „Dopiero mamy maj.” 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, że: 
- Ogródek Jordanowski i „te 300 tys. zł” są w jednym dziale, jednym rozdziale i w jednym 
paragrafie. 
- Nie chce wierzyć, że projektując nadbudowę bloków, projekt nie uwzględniał oczyszczalni 
ścieków (i w ciągu 5 dni zrobiono projekt, który został oszacowany na 200 tys. zł) 
- Uważa, że jest to nieporozumienie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, że: 
 - Na poprzedniej sesji Pan Burmistrz wykazał się ogromną determinacją w walce o Ogródek 
Jordanowski (I zdaniem Burmistrza powinien on kosztować nawet 2 mln. zł) 
- Czym jest spowodowana ta rezygnacja ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
Powiedział, że: 
- Sprawa jest prosta: brak woli ze strony Rady Miasta. 
- Pan Burmistrz patrzy racjonalnie i realizuje to co może. 
 
Pan Krzysztof  Kandefer 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Radni nie są przeciwni budowie Ogródka Jordanowskiego. 
- Radni na poprzedniej sesji zwracali uwagę Burmistrzowi na fakt braku konsultacji – Radni 
nawet nie widzieli projektu placu zabaw dla dzieci za 1 mln zł. 
- Chcieli by wiedzieć co za te pieniądze będzie zrobione. 
- Podobnie było z Placem papieskim. 
- To jest protest przeciw sposobowi komunikowania się z Radą. 
 
Pan Krzysztof Cieślak 
 
Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –  
 
- za zgodą  Wnioskodawców - poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie Porządku obrad 
dzisiejszej sesji o projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie za 2010 rok. 
Wynik głosowania: 10 „za”, 3 „przeciw’, 1 głos „wstrzymujący się” 
Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości -  minimum 
11 głosów „za” zmianą porządku obrad. 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie Porządek 
obrad L sesji Rady Miasta w wersji zaproponowanej przez Wnioskodawców 
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Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad jak niżej: 
 
     1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
     2. Powołanie sekretarza obrad. 
     3. Przyjęcie porządku obrad. 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu  radnego.  
         (Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 
   5. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                     

 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
 
         a) Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
         b) Złożenie ślubowania przez radnego – elekta. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Odczytał  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
- Zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego ? 
Wynik głosowania 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                             Uchwałę Nr  L/419/2010 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
 
Złożenie ślubowania przez radnego 
 
Następnie Pan Tadeusz Frańczak -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił:   
- Wszystkich obecnych o powstanie. 
- Odczytał treść  ślubowania. 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.” 
 
Pani Barbara Bryła 
 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że Pani Barbara Bryła złożyła Oświadczenie lustracyjne. 
- Wręczył  Radnej  – Pani Barberze Bryle mandat oraz  podjętą Uchwałę Nr L/419/2010  w 
sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
- Składając gratulacje nowo powołanej Radnej wyraził przekonanie, że jako doświadczony 
samorządowiec Pani Barbara wykorzysta ten czas dobrze. 
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Pani Barbara Bryła  
 
Powiedziała, że: 
- Dziękuje za przyjęcie Jej w poczet Radnych. 
- Uznaje to za wielki honor. 
- Ma nadzieję, że doświadczenie w pracy w samorządzie pozwoli jej na owocne 
wykorzystanie krótkiego czasu do końca kadencji. 
-  Przyszła z pewnym przesłaniem – Prosi  wszystkich o zastanowienie się nad możliwością   
   powstania w Sandomierzu hospicjum  ? 
- Chęć pomocy ludziom chorym będzie Jej przyświecać w pracy przez okres  pracy w Radzie. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
- Poprosił Radną – Panią Barbarę Bryłę – o złożenie podpisu na liście obecności i zajęcie  
  miejsca  wśród Radnych. 
- Stwierdził, że w L sesji uczestniczy 15 radnych. 
 
Ad. 5   
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął L sesję Rady Miasta Sandomierza. 
                                                       
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Tadeusz Frańczak 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
                                                                                 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


