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                                                        Protokół  Nr 6                                     
                                     z  VI sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           6 kwietnia  2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.35 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
VI sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Pana Tadeusza 
Przyłuckiego – Prezesa PGKiM, Pana Leszka Kawiorskiego – Dyrektora PEC,  Pan Marcin - 
Prezes SOHR Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
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 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W VI sesji udział wzięło 21  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.       
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Bolewskiego. 
 
Radny - Pan Andrzej Bolewski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Andrzej Bolewski  został sekretarzem dzisiejszych 
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obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przed przystąpieniem  do realizacji 
kolejnego punktu  Porządku obrad:   
- Powiedział, Ŝe przed sesją Państwo Radni otrzymali Apel związany z Pierwszą Rocznicą 
Tragedii pod Smoleńskiem, który na ręce Przewodniczącego Rady Miasta  złoŜył – w imieniu 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Radny Pan Marek Jarema. 
- Zaproponował odczytanie Apelu oraz przyjęcie  przez aklamację. 
 
Radny – Pan Marek Jarema odczytał treść Apelu w sprawie uczczenia pierwszej rocznicy 
tragedii pod Smoleńskiem (treść Apelu w załączeniu) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe o ile nie usłyszy 
sprzeciwu uzna, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Apel przez aklamację. 
 
Wobec braku sprzeciwu Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
stwierdził przyjęcie przez Radę  Miasta Sandomierza  na VI sesji  Apelu w sprawie uczczenia  
I rocznicy tragedii pod Smoleńskiem. 
 
Kontynuując  Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe w 
Porządku obrad, który Państwo Radni otrzymali  tydzień temu zaszły  zmiany: Pan Burmistrz 
złoŜył wniosek o: 
1. Wycofanie  projektu uchwały w sprawie drzew topoli białej 
2. Wprowadzenie Projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza oraz   
punktu  w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miasta Sandomierza w sprawie wprowadzenia 
ogólnopolskiego  programu regulacji rzeki Wisły, mającego  na celu zmniejszenie ryzyka 
zagroŜenia powodziowego. 
3. Aktualny Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Sandomierza tj. uwzględniający  w/w  
    zmiany Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie tekst jednolity Porządku obrad uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Wynik głosowania:  21 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad VI sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
  
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie Porządku obrad. 
  4. Przyjęcie  Protokołu z V sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  6. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
  7. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
      podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 
  8. Transport publiczny i prywatny w zakresie dotyczącym komunikacji na terenie Miasta. 
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  9. Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju  
      edukacji i oświaty. 
10. Informacja o działalności placówek oświatowych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa  Zofii i Jerzego Lachowskich  
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji  
      trafo.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntów  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III Miejscowego  
      Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Kruków” w Sandomierzu,  
      uchwalonego Uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 stycznia 1999  
      roku – ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 20, poz. 410 z dnia 20.04.1999,  
      z późn. zm. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok - OPS (Wniosek 
      Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok  (Wniosek Burmistrza   
      Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011  
      rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  
      zbywania, nabywania i wykupu.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
      Gminy  Sandomierz na lata  2011-2023. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie Miasta Sandomierza na rok 2011  
      środków własnych na realizację projektu „Promocja i współpraca . Tworzenie polityki  
      rozwoju regionalnego”  przygotowywanego do realizacji  w ramach działania 1.4.4  
      Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej 2007 – 2013.(Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
21. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  
      miejskiej (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Sandomierza.  
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia  6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i  
      finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr  
      XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie  
      organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w  
      Sandomierzu oraz  Uchwałą nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej  i   finansowo-  
      księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  
      stypendiów  sportowych oraz przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za  
      osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  międzynarodowym  
      i krajowym (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
25. Podjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego  
      programu regulacji rzeki Wisły, mającego  na celu zmniejszenie ryzyka zagroŜenia  
      powodziowego. 
26. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
27. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 2  
 
Powołanie sekretarza obrad 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Bolewskiego 
 
Radny – Pan Andrzej Bolewski i wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i 
wobec braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Bolewski został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
 
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z 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 z V sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołów z V sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od  23.02.2011 do 6.04.2011roku powiedział, między innymi, Ŝe: 
Wydano 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza  
 
 
Referat  Kontroli  i Audytu Wewn ętrznego 

 
1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przedmiotem, którego była „Ocena 
przestrzegania procedury planowania i realizacji budŜetu w wybranych jednostkach 
organizacyjnych miasta”  

2. Przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Samorządowym Nr 3   w 
Sandomierzu przedmiotem, której było: „Zapewnienie realizacji celów i zadań 
badanej jednostki w sposób zgody z prawem, efektywny, oszczędny – stosownie do 
postanowień  art. 68 ustawy o finansach publicznych”. 



 5 

3. Zostały przeprowadzone kontrole problemowe w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z budŜetu miasta Sandomierza dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 
� Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” 
� Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”  

   
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

                                                                                                                                    
Przygotowane zostały  dokumenty i materiały do przetargu na : 
·      budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sandomierzu – przetarg w trakcie ogłoszenia – rozstrzygnięcie przetargu 19.04.2011 
·      budowę budynków socjalnego jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego w 

Sandomierzu – rozstrzygnięcie przetargu – 18.04.2011r. 
 
Przygotowany został wniosek o opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
do przetargu na: 
·      dostawę maszyn i urządzeń dla projektu pn. ”Rewitalizacja Starego Miasta 

w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego  
 

Przygotowane zostały dokumenty: do przetargu na projektowanie i wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska 
bis ) do SBM i terenów przemysłowych 
 
Rozstrzygnięty został przetarg na remont ulicy Powiśle – zniszczonej powodzią w 2010r 
 
Wybrany został wykonawca prac projektowych na zadaniach: 

·     budowa placu zabaw   przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2  
·     budowa boiska „Orlik 2012”  przy ul. Baczyńskiego  

 
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji w 
bieŜącym  roku.  
 Nadzór Komunalny 

1. Wykonano remont chodników przy ulicach: śydowska, Rynek.   
2. Prowadzona jest kontynuacja wywozu nieczystości z terenów dotkniętych powodzią.                        
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
 Gospodarka Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-   zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości gruntowej,  
-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej - ul. Lwowska 
5, 
-  zawarto 5 umów notarialnych sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców  
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-  wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 136 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 6 umów dzierŜawy, w tym 2 umowy dzierŜawy pod reklamę 
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3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 5 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 

prawo własności 
 
5. w zakresie opłaty adiacenckiej: 

-  wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z jej podziałem 
 

6. w zakresie rolnictwa:   
prace przygotowawcze oraz przeprowadzenie wyborów do Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 8.03.2011 r.  -  Spotkanie z Julianem Eugeniuszem Kulskim, autorem ksiąŜki pt. 
„Dziedzictwo Orła Białego” . Julian Eugeniusz Kulski to Ŝołnierz Związku Walki 
Zbrojnej, więzień Pawiaka, a po upadku Powstania Warszawskiego, więzień obozu 
jenieckiego.  

2) 10.03.2011 r. – „Sandomierzanin Roku 2010” – rozstrzygnięcie konkursu, 
zwycięzcą został Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza, natomiast tytuł „Nadziei 
Sandomierza” przypadł  Karolinie Pawlik , uczennicy Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, wyniki niezwykle popularnego w 
Sandomierzu plebiscytu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali. 

3) 11.03.2011 r. -  „Przestrzeń”  - wystawa Barbary Siwek, absolwentki Wydziału 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

4) 13.03.2011 r. – Koncert Łukasza Zagrobelnego – występ znanego polskiego 
wokalisty z okazji dnia kobiet. 

5) 19.03.2011 r. – Obchody dnia św. Patryka - z okazji dnia św. Patryka                      
w sandomierskim klubie „Lapidarium” odbył się koncert zespołu „Flash Creep”, grupa 
zaprezentowała tradycyjną muzykę irlandzką, pieśni kubryku oraz autorskie pieśni 
Ŝeglarskie,  

6) 26.03.2011 r.  -  Koncert Andrzeja Cierniewskiego – „Zatęsknimy za miłością”  
Andrzej Cierniewski to przede wszystkim dojrzały Artysta, obdarzony silnym, 
ciepłym charakterystycznym głosem.  

 
7) 27.03.2011 r.  -  Wiosenny Turniej Szachowy – „Sandomierskie Szachy”,  turniej 

został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosiło 10 
minut dla zawodnika na rozegranie partii. Klasyfikacja końcowa odbyła się wg grup 
wiekowych, miejsce Miejski Stadion Sportowy Sandomierz, 

8) 2.04.2011 r.  – Koncert Piotra Polka - śpiewający aktor Piotr Polk  zaprezentował 
sandomierskiej publiczności swoją najnowszą płytę „Mój Film” . Publiczność miała 
okazję wysłuchać utwory z najnowszej płyty artysty, zabarwione lirycznym i 
balladowym brzemieniem. Autorami tekstów są: Jan Wołek, Wojciech Kejne oraz 
Marek Dutkiewicz, a o oprawę muzyczną zadbali znakomici polscy kompozytorzy: 
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Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, Jarosław Kukulski, 
Romuald Lipko oraz Łukasz Pilch.  

9) 2.04.2011 r. – 6 rocznica śmierci Sługi BoŜego Jana Pawła II , odbyło się    
naboŜeństwo w bazylice katedralnej, a takŜe procesja róŜańcowa na Plac Papieski  
w Sandomierzu, 

10)   3.04.2011 r. -  Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek wita wiosnę” z udziałem 
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 oraz aktorów z ekipy serialu 
telewizyjnego „Ojciec Mateusz”. Na scenie zaprezentowała się grupa przedszkolna 
„Misie” . Najmłodszych wspierali aktorzy z realizowanego w Sandomierzu serialu 
„Ojciec Mateusz”. Poza przedstawieniem odbył się takŜe kiermasz wielkanocny. 
Dochód z przedstawienia i kiermaszu przeznaczony będzie na budowę nowego 
budynku Przedszkola nr 5 przy ulicy Portowej w prawobrzeŜnym Sandomierzu. 

11)   5.04.2011 r. – projekcja nowych filmów w kinie studyjnym w Sandomierskim 
Centrum Kultury: „Londyński Bulwar”, „Poznasz przystojnego bruneta”, „Miss 
Kicki”, „Incepcja”.  
 

Sport 

1) 18.03.2011 r.  – VII Mistrzostwa Polski KsięŜy w Futsalu,  mecze odbyły się w hali 
widowiskowo-sportowej MOSiR przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu.  

Faza grupowa przeprowadzona została w salach sportowych w Sandomierzu, 
Koprzywnicy, Dwikozach oraz w Samborcu. Rywalizację sportową księŜy 
uświetniły swoim występami grupy artystyczne z Sandomierskiego Centrum Kultury: 
Cheerleaders "Fluo", Formacja Tańca Towarzyskiego "Salsa Dance" oraz 
Sandomierska Orkiestra Dęta i Zespół Pieśni i Tańca "Wolanie" z Woli RaniŜowskiej. 

2) 21.03.2011 r. – „Polska biega – Sandomierz biega”, popularyzacja aktywności 
fizycznej w najprostszej formie jaką jest bieg, a takŜe aktywne spędzanie wolnego 
czasu przez dzieci i młodzieŜ - to główne przesłanie akcji, miejsce: Miejski Stadion 
Sportowy w Sandomierzu, ul. Koseły 3.  

 
Promocja 

 
1) 27.02.2011 r. – XVII Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych „Na Styku 

Kultur” w Łodzi, wśród wielu wystawców z kraju i zagranicy znaleźli się 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz oddziału PTTK w 
Sandomierzu, którzy przedstawili bogatą ofertę turystyczną naszego miasta. Podczas 
targów swoje oferty zaprezentowały narodowe i regionalne organizacje turystyczne, 
touroperatorzy, biura podróŜy, właściciele obiektów noclegowych. 
 

2) 1-3.04.2011 r. - Targi Turystyki i Wypoczynku „LATO 2011” w Warszawi e. W 
targach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w Sandomierzu. Sandomierz cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko wśród indywidualnych uczestników targów ale takŜe wśród przedstawicieli 
branŜy turystycznej. Przedstawiciele naszego miasta dysponowali szeregiem 
materiałów promocyjnych (m.in. folderów, ulotek, informatorów), prezentujących 
bogactwo walorów sandomierskich. Odpowiadali na szereg pytań turystów 
zainteresowanych przyjazdem do Sandomierza. 
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3) 2.04.2011 r. –  przyjazd ekipy filmowej serialu  „Ojciec Mateusz” do Sandomierza. 
Artur śmijewski, Piotr Polk, Michał Piela, Rafał Cieszyński,  - to aktorzy, których 
moŜemy spotkać na sandomierskiej starówce podczas kręcenia kolejnych odcinków  
popularnego serialu.  
 

 Referatu Oświaty  
 
W dniach od 1 marca  do 31 marca 2011 roku trwała rekrutacja dzieci do przedszkoli 
samorządowych. Jej podsumowanie nastąpi 15 kwietnia, kiedy to podczas komisji 
rekrutacyjnej ustalone zostaną listy przedszkolaków przyjętych do placówek w roku 
szkolnym 2011 / 2012. Trwają takŜe przygotowania do cyklu spotkań dyrektorów szkół 
podstawowych z rodzicami dzieci sześcioletnich, które odbędą się we wszystkich 
przedszkolach samorządowych w dniach od 11 – 14 kwietnia. Ich celem jest przekonanie 
rodziców do wcześniejszego posłania dzieci do szkół podstawowych. W dniu 5 kwietnia w 
sandomierskich szkołach podstawowych przeprowadzony został sprawdzian sześcioklasistów. 
Do tego pierwszego powaŜnego egzaminu w Ŝyciu uczniów przystąpiło w roku bieŜącym w 
czterech szkołach podstawowych 239 uczniów. 

Wydział Finansowy 

1. Wydano  22 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wystawiono 210 decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, 
rolnego od osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Wysłano 89 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania 

4. Wystawiono 20 postanowień w sprawach podatkowych. 

5. Wysłano 76 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat, 

6. W 1 przypadku zastosowano ulgę  w postaci umorzenia odsetek dot. zobowiązania 
cywilnoprawnego.  

7. Przekazano do Zespołu Radców Prawnych 17 spraw celem skierowania na drogę 
postępowania sądowego o zapłatę dot. zaległości w uŜytkowaniu wieczystym. 

8. Wydano 349 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,  

9. Wystawiono 7 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

 
Sandomierz, 6 kwietnia 2011 
Sporządziła: Izabela Rycombel 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zaprosił do zadawania pytań dot. informacji przedstawionych przez Burmistrza 
Sandomierza. 
- Z uwagi  na brak zgłoszeń, Pan Przewodniczący zamknął  punkt 5. Porządku obrad. 
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Ad.  6 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Państwo Radni otrzymali od Pana Burmistrza Zaproszenie na obchody  75 Rocznicy  
   Zbrodni Katyńskiej oraz  uczczenia I rocznicy tragedii pod Smoleńskiem. 
  Uroczystości rozpoczną się  mszą św. w Bazylice Katedralnej o godzinie 10. w dniu  
  10 kwietnia 2011 roku. 
- Uczestniczył  w posiedzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Wraz z Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem Sandomierza ustalił skład delegacji   
   na czerwcowe uroczystości  w Emmendingen. 
- Oddelegował Radnych:  Pana Andrzeja Glenia – Przewodniczącego Komisji BudŜetu  
   i Finansów  oraz  Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   
   na szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. 
- Zapoznał się z wystąpieniem Pana Burmistrza skierowanym do  Wójta Gminy Samborzec  
   w sprawie zmiany  granic administracyjnych Sandomierza. 
- Otrzymał wyjaśnienie Pana Burmistrza  na temat kosztów jakie poniosło Miasto przy  
   wydaniu płyty aktora – Pana Piotra Polka – Miasto zapłaciło 200 tys. zł 
- ZłoŜył pisemną informację do Wojewody Świętokrzyskiego na temat prawidłowości i 
terminowości  złoŜonych Oświadczeń majątkowych, do złoŜenia których radni zobowiązani 
są z chwilą wyboru na tę funkcję (Wszystkie Oświadczenia majątkowe Radnych zostały 
złoŜone w terminie) 
- Przypomina, Ŝe zgodnie z ustawą Państwo Radni mają obowiązek złoŜyć do dnia  
30 kwietnia 2011 roku kolejne Oświadczenie majątkowe  (Stosowne druki otrzymali Państwo 
Radni przed dzisiejsza sesją) 
- Rada Miasta Sandomierza otrzymała z WyŜszej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w 
Sandomierzu „do wiadomości” informację – skargę, Ŝe  Miasto nie zapłaciło  za pokoje w 
akademiku  uŜytkowane przez powodzian. 
- Wystąpił do Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego  o opinię prawną na temat  finansowania  
przyłączy do  budynków (dotychczas   kosztami przyłącza obciąŜa się osobę, która chce się 
włączyć do sieci)  
W/w opinię otrzymał – dla zainteresowanych jest do wglądu w biurze Rady Miasta  
- Od jednego z mieszkańców Sandomierza wpłyną wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i 
odwołanie  Pana Ryszarda Lewandowskiego z funkcji radnego. 
Zwrócił się o opinię prawną w w/w  sprawie oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Praworządności,  do której  skierował wniosek  z prośbą o rozpatrzenie sprawy. 
Po przeanalizowaniu zarzutu oraz zapoznaniu się z dokumentami (Radny – Pan Ryszard 
Lewandowski  w ustawowym czasie wycofał się z udziału w radzie nadzorczej PGKiM) 
podzielił opinie Komisji Praworządności, iŜ nie ma przeszkód, aby Pan Ryszard 
Lewandowski pełnił funkcję Radnego miasta Sandomierza. 
- Został poinformowany, „powziął wiadomość”,  Ŝe drugi z Radnych Pan Maciej Skorupa  
prowadzi  działalność na mieniu Spółki, której  większościowym właścicielem  jest Miasto 
Sandomierz. 
Analogicznie – nie rozstrzygając  sprawy – poprosi o opinię Radcę  prawnego  oraz  Komisję 
Praworządności Rady Miasta Sandomierza. 
- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa  zwróciła się do Rady Miasta Sandomierza z 
wnioskiem o podjęcie uchwały  w sprawie przekształcenia wieczystej dzierŜawy  we  
własność  na rzecz  SSM  za symboliczną 1% odpłatnością. 
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Z uwagi na to, Ŝe Rada Miasta w ubiegłym roku zajęła stanowisko w tej sprawie  w formie 
uchwały  poinformował  Wnioskodawcę, Ŝe  obecnie nie ma przesłanek, aby sprawą 
zajmować się ponownie. O ile Państwo Radni  uznają potrzebę zmiany  uchwalonych stawek  
prosi o  przygotowanie ew. propozycji przez merytoryczne  Komisje Rady. 
- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu  wystąpił o zabezpieczenie  
środków finansowych  na nowy monitoring. 
Pan Komendant został poinformowany pisemnie, Ŝe budŜet Miasta Sandomierza  na 2011 rok  
został zamknięty, a zmiany w budŜecie są wyłącznie w kompetencji Burmistrza Sandomierza 
– Do tematu zatem moŜna  wrócić przy konstruowaniu budŜetu na 2012 rok. 
- Radni Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” zwrócili się  pisemnie do 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z wnioskiem o zwołanie sesji  na tematy 
gospodarcze z uwagi na pogarszającą się  sytuację  gospodarczą w Sandomierzu,  
spowodowaną  przez powódź.. 
PowyŜszy wniosek został skierowany do Komisji Rady Miasta  z prośbą , aby w 
porozumieniu z Klubem PiS  przygotować materiały, wypracować konkretne wnioski, które  
następnie zostaną  ujęte w porządku obrad sesji Rady Miasta. 
(Zwołanie sesji i ograniczenie się li tylko do kilku wystąpień w ramach tzw.  „poboŜnych 
Ŝyczeń  niewiele da)  
- W dniu wczorajszym w Hotelu „Basztowy”  odbyło się  spotkanie na temat 
przedsiębiorczości, na  które został zaproszony Przewodniczący Rady Miasta . Z uwagi na 
nakładające się terminy w spotkaniu – na prośbę Przewodniczącego Rady – uczestniczył  
Radny – Pan Marcin Marzec. 
- Przypomina, Ŝe trwają prace nad uchwaleniem tekstu jednolitego Statutu Miasta 
Sandomierza (ew. wnioski i uwagi  moŜna zgłaszać do 30 kwietnia br.) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  „Zajmowanie się mną” oraz  „łączenie mojego nazwiska z jakąś domniemaną  działalnością 
gospodarczą , to bzdura” wynikająca z niskich pobudek. 
- UwaŜa, iŜ  sprawy dotyczące  radnych powinno „rozpatrywać niezaleŜne  biuro Pani 
Wojewody”. 
- Radny – Pan Janusz Sochacki  będąc  dyrektorem banku  „korzysta z bankomatu , który 
znajduje się  w budynku Miasta (A z orzeczenia  sądu wynika, Ŝe ”Dyrektor banku  nie moŜe 
sprawować funkcji radnego, jeŜeli bankomat pracuje  na majątku gminy”) 
- Liczy na to, Ŝe w/w „informacja znajdzie się w biurze prawnym Wojewody”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Przypomina, Ŝe zgodnie z przepisami „tego typu sprawy” rozpatruje Rada Miasta , a nie  
Wojewoda lub Premier. 
Jedynie w przypadku, gdy Rada  Miasta  stanowiska nie zajmie lub stanowisko Rady   nie 
będzie zgodne z przepisami Wojewoda ma instrumenty, które pozwalają na zdyscyplinowanie 
Rady (I taka sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji Rady Miasta Sandomierza.) 
- JuŜ  podczas poprzedniej, V kadencji Rady wielokrotnie informował, Ŝe  jest dyrektorem 
Oddziału Banku w Sandomierzu, który nie ma nic wspólnego  z bankomatem, który mieści 
się w budynku na Starym Mieście w Sandomierzu. (Bankomat obsługiwany jest przez  
Centrum Zarządzania Gotówką w Kielcach) 
- Zarzut byłby zasadny, gdyby Radny był Prezesem banku – Z uwagi na to ze  jest dyrektorem 
oddziału banku – zarzut jest chybiony. 
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- Do biura prawnego Wojewody  nie będzie występował, bo „Urząd Miejski zatrudnia dwóch 
dobrych prawników, którzy potrafią wydać opinię”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Nie bądźmy śmieszni”, głosować będzie „koalicyjna Rada”. 
- Nie ma nic przeciwko  „prawniczkom”, ale  „wydawanie opinii w takich sprawach  sprawia 
   Im dyskomfort”. 
- „Trzymajmy się litery prawa. To Wojewoda powinien  to rozstrzygać.”  
-  Raz jeszcze prosi o „zajęcie się tą sprawą przez biuro prawne Wojewody”. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
- Zapewnił, Ŝe biuro prawne Wojewody zajmie się sprawą w przypadku  podjęcia lub nie 
  podjęcia uchwały (KaŜda  ze stron moŜe złoŜyć skargę do Wojewody i buro prawne 
 Wojewody musi ją rozpatrzyć)  
- Jednak w pierwszej kolejności tego typu sprawy rozstrzyga rada gminy – „Czy się to komuś  
podoba, czy nie”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Wracając do Wniosku złoŜonego przez Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”  
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W powyŜszym piśmie  wskazano na pewne działania, które powinny być podjęte: 
poszerzenie granic administracyjnych Miasta, uchwalenie Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego i inne. 
- Ma nadzieję, Ŝe prace w komisjach „nie rozmyją tematu”. 
- Potrzebna jest konkretna sesja i wspólna  dyskusja Radnych, Burmistrza i pracowników 
  Urzędu Miejskiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe  potrzebna jest sesja, na 
której zostaną przyjęte wypracowane wcześniej na komisjach wnioski. 
 
Ad. 7 
 
Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- PowyŜszy temat wynika z Planu pracy na 2011 rok przyjęty przez Radę Miasta 
Sandomierza. 
- Informację n/t swojej działalności przedstawi na sesji  PGKiM Spółka z o.o., PEC Spółka  
  z  o.o., Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., Fundacja Zdrowia, Fundacja 
  Sandomierska oraz Sandomierskie Centrum Kultury. 
- Na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni Szefowie w/w firm oraz  Przewodniczący Rad 
  Nadzorczych („O ile takie ciało jest w firmie”).  
- Pisemną informację  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza złoŜyli Szefowie: 
  PGKiM, PEC, Fundacji Sandomierskiej oraz  Sandomierska Fundacja Zdrowia. 
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- Z uwagi na to, Ŝe Komisje merytoryczne zapoznały się z przedłoŜonymi  materiałami  
proponuje, aby wystąpienia Prezesów tych Firm ograniczyły się do  krótkich wystąpień 
podsumowujących. ( O ile nie usłyszy sprzeciwu) 
 
Pan Tadeusz Przyłucki  - Prezes  PGKiM  Spółka  z o.o. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  PGKiM w Sandomierzu „pracuje normalnie z powodzeniem od kilkunastu lat” 
- Firma nie ma problemów  z tzw. płynnością. Pieniądze z zysków  w danym roku  
   przeznaczane są na remonty, inwestycje , zakup maszyn i urządzeń. 
- Załoga jest stabilna. 
- W dniu jutrzejszym Firma rozpocznie realizację  duŜej inwestycji – „Którą powierzył Pan 
   Burmistrz”- związaną z wymianą urządzeń sanitarnych, kanalizacji burzowej itd. – Prace 
    potrwają 2 lata. 
- Zapadła decyzja o zakupie nowych autobusów, w najbliŜszym czasie planowana jest 
   równieŜ rozbudowa sortowni śmieci. Powoli, ale konsekwentnie postępuje sprawa budowy  
   elektrowni wiatrowej. 
  
Pan Leszek Kawiorki – Prezes PEC Spółka z o.o. 
 
Powiedział, w uzupełnieniu do przesłanej Informacji, między innymi, Ŝe: 
- PEC jest w dobrej kondycji ekonomicznej- Osiąga dobre wyniki finansowe (Choć nie są to 
   spektakularne zyski) 
- Firma spełnia wszystkie wymogi w zakresie emisji  CO  (Nie ma przekroczeń). 
- W ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
  realizowana jest  modernizacja Kotłowni „Rokitek”. (Równolegle prowadzone są równieŜ  
  inne inwestycje np. na Hucie.) 
- Zatrudnienie  i płace są na poziomie średniej krajowej. 
- Firma nie jest zadłuŜona. 
  (Informacja  pisemna w Załączeniu) 
 
Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego 
S.A. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- SORH jest Spółką  akcyjną funkcjonująca od 1997 roku. 
- Gmina Sandomierz  jest dominującym właścicielem  i posiada 77,75 % kapitału akcyjnego. 
- Zgodnie ze Statutem władze Spółki stanowi: Walne Zgromadzenie, Rada nadzorcza oraz 
   Zarząd. 
- Przychody SORH  w 2010 roku wynosiły  11 milionów netto (I w stosunku do roku    
   2009 spadły o 10%) 
- W dniu 31 grudnia 2010 roku  firma zatrudniała 41 osób. 
- Główne cele i kierunki działalności  Spółki na 2011 rok, to między innymi: 
       - Osiągnięcie pozycji lidera  w Polsce południowo – wschodniej w sprzedaŜy owoców  
          i  warzyw oraz produkcji opakowań. 
       - Umocnienie pozycji Spółki w skali całego kraju. 
       - Promowanie marki Sandomierz  na terenie kraju i poza jego granicami. 
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Pan Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej 
 
W uzupełnieniu do przesłanej Informacji, powiedział, Ŝe  Fundacja Sandomierska dzięki  
sponsorowi – Firmie Pilkington – przeprowadziła  „jednorazową akcję” przekazując  na rzecz  
ludzi dotkniętych powodzią  (pracowników Pilkingtona z Sandomierza, Tarnobrzega i 
Gorzyc) kwotę 0,5 miliona zł. 
 
Pan Witold Jurkowlaniec – Likwidator Fundacji Zdrow ia 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Nie ma dobrych wieści” – Fundacja Zdrowia jest w likwidacji – Ubiegły rok zamknął się 
   stratą 200 tys. zł. 
- Sytuacja w Fundacji od wielu lat  nie była dobra. 
- Po przeanalizowaniu  sytuacji finansowej Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o postawieniu  
   Fundacji w stan likwidacji. 
- Obecnie trwa proces likwidacji, który zakończy się  z końcem kwietnia br. i nastąpi sprzedaŜ  
   majątku trwałego. 
 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury 
 
Przedstawił Informację jak w Załączniku do Protokołu. 
Powiedział o działalności Sandomierskiego Centrum Kultury, między innymi:: 
-W ramach  zajęć i warsztatów kulturalnych prowadzone są zajęcia taneczne, zajęcia 
plastyczne, Warsztaty muzyczne, GaraŜ muzyczny, warsztaty fotograficzne, teatralne. 
- SCK organizuje kursy tańca towarzyskiego, kursy komputerowe, organizuje wystawy oraz 
imprezy (wydarzenia) artystyczne. 
-  Przy SCK  działa: Centrum Informacji Turystycznej., Kino  Starówka oraz Dyskusyjny 
Klub Filmowy. 
-   SCK współorganizuje, obsługuje  i bierze udział w uroczystościach  patriotycznych, 
świętach narodowych i kościelnych.  
      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił  Państwa Radnych do dyskusji. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Powiedział, Ŝe bardzo dziękuję  Przedsiębiorstwom: PGKiM oraz PEC za bezinteresowną 
pomoc  -  W okresie cięŜkich mrozów przekazali  opał najbardziej potrzebującym 
Mieszkańcom Sandomierza. 
- Zapytał: 
             - Co było przyczyną upadłości Fundacji Zdrowia ? (Czy Fundacja nie jest juŜ  
                potrzebna Szpitalowi?) 
             - Czy nowo powstałe kino moŜe funkcjonować samodzielnie ? 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
Zwracając się do  Prezesa PGKiM i PEC powiedział, Ŝe: „Chwała za to, Ŝe jesteście w dobrej 
sytuacji finansowej, ale prośba od Mieszkańców, aby nie podnosić  cen na swoje usługi.” 
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Pan Piotr Majewski 
 
Zwracając się do Pana  Leszka Kawiorskiego -  Prezesa PEC zapytał:  
Czy Przedsiębiorstwo zamierza  modernizować  przyłącza do bloków, aby zmniejszyć koszty 
dopływu ciepłej wody ? (W okresie mrozów widać przebieg rur z ciepłą wodą) 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Z analizy złoŜonego Sprawozdania wynika, Ŝe Zarząd Fundacji Zdrowia w ciągu trzech  
kwartałów spotkał się tylko raz. 
-  W Sandomierzu funkcjonuje 17 aptek i dobrze prosperują – Apteka naleŜąca do Fundacji  
„zdąŜyła zrobić 162 tysiące  zł strat”. 
- Nie jest tajemnicą, Ŝe  kłopoty Fundacji, to skutek  animozji  pomiędzy Prezesem Fundacji  
  a  Dyrektorem Szpitala. 
Kończąc wypowiedz Radny powiedział, Ŝe  na tego typu stanowiska naleŜy wybierać osoby, 
które potrafią   współpracować z ludźmi i pracować  dla dobra Fundacji i Miasta. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Powiedział, Ŝe jest zmartwiony  informacją o stratach w Sandomierskim Rynku Hurtowym. 
- Zapytał: Czy Prezes SORH  „Ma jakiś konkretny pomysł  na poprowadzenie tego rynku, 
   Ŝeby kwitł”. 
 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury 
 
Odpowiadając na pytanie Radnego – Pana Jacka Dybusa powiedział, Ŝe: 
- Kino w załoŜeniu  miało  być edukacyjne, w oparciu o repertuar kin studyjnych i wydaje się, 
   Ŝe takie jest. 
- Repertuar kina bywa  rozszerzany o  filmy mające szczególną wartość artystyczną. 
- Wydaje się, Ŝe kino jest się w stanie samofinansować. 
 
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC 
 
Powiedział, Ŝe: 
- 60 % przyłączy  do budynków wykonanych jest  w technologii rur izolowanych. 
- Strat  ciepła nie da się wyeliminować całkowicie. 
- W porozumieniu z Sandomierskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi będzie prowadzona  
  wymiana sieci. 
 
Pan Witold Jurkowlaniec – Likwidator Sandomierskiej Fundacji Zdrowia 
 
Podał , Jego zdaniem , przyczyny  upadku Fundacji Zdrowia: 
- Zakup tomografu komputerowego, którym Szpital nie był zainteresowany (2005 rok). 
- Wprowadzenie Zakładu Pogrzebowego Zakładu Patomorfologii (2007 rok) 
- Zmiana Spółki obsługującej sztuczną nerkę (2007 rok) 
- Wypowiedzenie Apteki. 
Zdaniem Likwidatora szansą na uratowanie Fundacji było ew.  podjęcie „odwaŜnych 
decyzji”. 
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Pan Marcin Ciszkiewicz - Prezes SORH  
 
- Odpowiadając na pytanie  Radnego Pana Macieja Skorupy powiedział, Ŝe  w ostatnim  
   punkcie swojej wypowiedzi  wymienił cele Spółki. 
- Powtórnie przedstawił cele Spółki SORH S.A. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Pytanie o pomysł  poprowadzenia Giełdy  zadał „bez złośliwości”. 
- SOHR jest dla Miasta bardzo waŜną Spółką. 
- Nie interesują Go ksiąŜkowe komunały. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informację o 
działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz podmiotów, których 
Miasto jest  fundatorem. 
 
Ad. 8 
 
Transport publiczny i prywatny w zakresie dotyczącym komunikacji na terenie Miasta. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Materiały dotyczące w/w tematu Państwo Radni otrzymali. 
- Temat był rozpatrywany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedział, Ŝe Komisja której przewodniczy analizowała  w/w Informację. 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informację n/t Transport publiczny i 
prywatny w zakresie dotyczącym komunikacji na terenie Miasta. 
 
Ad. 9 
 
Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju  
 edukacji i oświaty. 
 
Informację na temat działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju  
edukacji i oświaty  przedstawiła Pani Barbara RoŜek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
Pani Barbara RoŜek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Miejska Biblioteka Publiczna działa od 1907 roku i ma bogate tradycje. 
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- W ramach Biblioteki  jest 6 działów: wypoŜyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, 
czytelnia , dział zbiorów specjalnych (starodruki, stare pocztówki, regionalizmy   sprzed 1945 
roku) w planach  jest uruchomienie  działu audiowizualnego. 
- W Sandomierzu działają dwie  filie: Filia  Nr 1 na Osiedlu Mieszkaniowym oraz Fila Nr 2  
mieszcząca się po prawej stronie Wisły. 
- Wielkość księgozbioru to 111 tysięcy 230 jednostek inwentarzowych. 
- W roku ubiegłym  przybyło 2785 woluminów (znaczna część z Biblioteki Narodowej  
   w ramach  Programu „Czytelnictwo”. 
- Czyta sporo Mieszkańców: w ubiegłym roku  udzielono 24 837 informacji, Bibliotekę  
  odwiedziło 43 139 osób. 
- Wiele osób korzysta równieŜ z  imprez organizowanych  przez Bibliotekę, z działalności 
kulturalno-oświatowej (np. konkursy literackie, głośne czytanie dzieciom, pogadanki, 
konkursy rysunkowe, lekcje biblioteczne dla szkół) 
- Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  działa dyskusyjny „Klub KsiąŜki”, Klub Miło śników 
Sandomierza, w Filii Nr 2  działa „Klub Kubusia Puchatka” oraz  mieści się Redakcja 
„Sandomierzanina”. 
- Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 13. pracowników (9. z nich ma wykształcenie 
  wyŜsze, bibliotekarskie) 
 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
- Administruje Centrum Kultury i Rekreacji, Pływalnię „Bł ękitna Fala, Halę Sportową, 
Miejski Stadion Sportowy, Park Piszczele, Basen letni przy ulicy portowej 24 (obecnie 
zamknięty ze względów technicznych), Świetlica Społeczno – Kulturalna „Dworek” – 
Kocierzów 33, administrowanie słupami ogłoszeniowymi.  
- Wykonuje zadania celowe Miasta, organizuje imprezy kulturalne oraz całą gamę  działań  
  rekreacyjno – sportowych, promuje Sandomierz. 
- Ostatnio Sandomierz obok Szczecina reprezentował  Polskę w Brukseli na warsztatach 
ekologicznych (Jako jedno z 221 europejskich Miast) 
- Współpracuje ze wszystkimi  szkołami  i przedszkolami na terenie Sandomierza, 
   jednostkami kultury, stowarzyszeniami.   
- Zatrudnia 55 osób (Z czego 22 osoby na Pływalni) 
Kończąc wypowiedz Pan Janusz Chabel powiedział, Ŝe chętnie odpowie na  ew. pytania. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział,  między innymi, Ŝe istnieje obawa, iŜ przy takim obciąŜeniu  działalność 
statutowa MOSiR-u  „pójdzie na bok” i MOSiR  swoje działania  na administrowaniu 
obiektów. 
 
Pan Andrzej Majewski 
 
Jako Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  powiedział, Ŝe   Komisja  
otrzymała pełną  Informację  i  będzie ona przedmiotem dalszych  obrad Komisji. 
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Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, Ŝe na podkreślenie i pochwałę zasługuje fakt, iŜ  Pan Janusz Chabel – Dyrektor 
MOSiR-u nie tylko organizuje imprezy i  nadzoruje obiekty - Reklamuje równieŜ zdrowy styl 
Ŝycia, zachęca Mieszkańców do korzystania z  obiektów i  sprzętu rekreacyjnego.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
przyjęła Informacj ę o działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie 
rozwoju  edukacji i oświaty 
 
Ad. 10 
 
Informacja o działalności placówek oświatowych. 
 
Pani Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Obszerne materiały dotyczące  działalności placówek oświatowych Państwo Radni   
  otrzymali na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
- Do Sandomierskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów uczęszcza 2 914 dzieci. 
- Z przedszkoli w Sandomierzu korzysta 247 dzieci . 
- W szkołach zatrudnionych jest 214 nauczycieli (W przedszkolach – 60 osób) 
- W szkołach funkcjonują tzw.  koła zainteresowań, funkcjonują pracownie językowe,  
  pracownie chemiczne , fizyczne, zakupiono zestawy komputerowe (Gimnazjum Nr 1) 
- Prowadzona jest nauka języków obcych, nauka pływania i inne. 
- Dla zainteresowanych wszystkie dane zawarte są w   w/w materiałach . 
- Odpowie na ew. pytania. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Z przedstawionych danych wynika , Ŝe budujące jest to, iŜ na 10 uczniów przypada jeden   
  nauczyciel. 
- Ma nadzieję, Ŝe w Sandomierzu  nie będzie się zamykać szkół. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
przyjęła Informacj ę o działalności placówek oświatowych. 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa  Zofii i Jerzego Lachowskich  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Państwo Zofia i Jerzy Lachowscy złoŜyli skargę  do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego na  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
- Państwo Radni w materiałach na sesję otrzymali dwa warianty uchwały: projekt uchwały 
uznający skargę za nieuzasadnioną oraz projekt uchwały uznający skargę za zasadną. 
- Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o  opinię   na temat projektu uchwały  Przewodniczących  Komisji merytorycznych 
Rady Miasta Sandomierza.. 
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Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
Finansów Zdrowia powiedziała, Ŝe: 
- Komisja przeanalizowała przedstawione dokumenty. 
- Państwo Zofia i Jerzy Lachowscy nie uczestniczyli w posiedzeniu komisji z uwagi na zły 
stan zdrowia. 
- Komisja, której przewodniczy uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, między innymi, Ŝe 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
- Zapoznali się z dokumentami dotyczącymi sprawy. 
- Uznali wszystkie działania Ośrodka Pomocy Społecznej za zgodne z prawem. 
- Jednogłośnie uznali skargę  za nieuzasadnioną. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe: 
- Państwo Zofia i Jerzy Lachowscy otrzymali pisemne zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Został poinformowany przez pracownika biura Rady Miasta, Ŝe Państwo Zofia i Jerzy 
Lachowscy poinformowali telefonicznie, Ŝe ze względu na stan zdrowia nie będą 
uczestniczyć  w dzisiejszej sesji. 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Powiedział, Ŝe na co dzień współpracuje  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i „Bardzo dziękuje 
za ludzi, którzy cząstkę siebie oddają”. 
 
Wobec braku dalszych   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza na wniosek obu komisji merytorycznych poddał pod głosowanie w 
pierwszej kolejności  projekt uchwały uznający skargę za nieuzasadnioną  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr VI/34/2011 
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa  Zofii i Jerzego Lachowskich  
 
uznając skargę za nieuzasadnioną. 
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji  
 trafo.   
  
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji trafo.   
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr VI/35/2011  
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji trafo.   
 
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntów  
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
 Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Z uwagi na brak   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VI/36/2011 
 w sprawie  rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntów  
 
Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III Miejscowego  
Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Kruków” w Sandomierzu,  
uchwalonego Uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 stycznia 1999  
roku – ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 20, poz. 410 z dnia 20.04.1999,  
z późn. zm. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
 Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                               Uchwały Nr VI/37/2011 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III Miejscowego  
Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Kruków” w Sandomierzu,  
uchwalonego Uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 stycznia 1999  
roku – ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 20, poz. 410 z dnia 20.04.1999,  
z późn. zm. 
 
Ad.  15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pani Mariola Stępień -   – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia - opinia  pozytywna. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VI/38/2011 
w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
 
Ad. 16  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VI/39/2011 
w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
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Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011  
      rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe Rada Miasta  - Projekt uchwały nie zostanie odczytany (na co Rada Miasta 
wyraziła zgodę) 
- Poprosił o opinię Komisję  BudŜetu i Finansów 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wobec braku  głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr VI/40/2011 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011  rok. 

Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  
 zbywania, nabywania i wykupu.  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji na temat  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  
zbywania, nabywania i wykupu jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz  
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
 Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VI/41/2011 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  zbywania, nabywania 
i wykupu.  
 
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy  Sandomierz na lata  2011-2023. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
 



 22 

Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie  projekt  w/w 
uchwały i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VI/42/2011 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sandomierz 
na lata  2011-2023. 
  
Ad. 20 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie Miasta Sandomierza na rok 
2011 środków własnych na realizację projektu „Promocja i współpraca . Tworzenie 
polityki rozwoju regionalnego”  przygotowywanego do realizacji  w ramach działania 
1.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej 2007 – 2013 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie  odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan  Marceli Czerwiński– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta – opinia pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Zaproponował, aby Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza powiedział kilka zdań  na 
temat  omawianego projektu uchwały, bo „na komisji słuchaliśmy z zapartym tchem” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Do realizacji projektu z tzw. ściany wschodniej zostały wytypowane powiaty grodzkie. 
- W Województwie Podkarpackim są 4 powiaty grodzkie – w tym Tarnobrzeg. 
- Warunkiem otrzymania  funduszy na kampanię promocyjną było pozyskanie przez powiat  
  grodzki miasta z innego województwa. 
- Tarnobrzeg wystąpił do Sandomierza z inicjatywą  zawarcia porozumienia i wspólnego  
przystąpienia do tego projektu. 
- Wkład Miasta Sandomierza to  100 tys. zł – a jest szansa   pozyskania około 1 miliona zł na 
promocję Sandomierza. 
- Projekt będzie  pilotował Tarnobrzeg, który chce przeznaczyć pieniądze na reklamę  Jeziora 
Machowskiego, Zamku w Dzikowie oraz promocję Tarnobrzega  w serialu „Ojciec Mateusz” 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie 
wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VI/43/2011 
w sprawie zabezpieczenia w budŜecie Miasta Sandomierza na rok 2011 środków 
własnych na realizację projektu „Promocja i współpraca . Tworzenie polityki rozwoju 
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regionalnego”  przygotowywanego do realizacji  w ramach działania 1.4.4 Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej 2007 – 2013 
 
Ad. 21 
 
Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  
miejskiej  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe: 
- Na posiedzeniu Komisji Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza zgłosił wniosek, aby  
w § 1 projektu uchwały zamiast 0,90 zł wpisać 0,99 zł 
- Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki 
jak wyŜej. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie: 
- W pierwszej kolejności zgłoszoną poprawkę i zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za  
wnioskiem  Komisji BudŜetu i Finansów, aby w § 1 punkt 1 w miejsce „0,90 zł” wpisać  
„0,99 zł” ? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
-  Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza poprawkę przyjęła. 
 - Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały z uwzględnieniem  wprowadzonej 
zmiany i na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VI/44/2011 
o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w 
sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  miejskiej  
 
Ad. 22  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Sandomierza.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Projekt tej uchwały Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym. 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Zapytał: „Z czego wynika pomniejszenie wynagrodzenia Burmistrza ?” 
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Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych  wysokość wynagrodzenia Burmistrza 
nie moŜe  przekroczyć 7-krotności  kwoty bazowej zapisanej na dany rok w ustawie 
budŜetowej. 
- W 2011 roku kwota bazowa została zmniejszona w stosunku do roku ubiegłego, 2010 kiedy  
  to była podejmowana uchwała o wynagrodzeniu Burmistrza. 
- W efekcie wynagrodzenie Burmistrza  zostanie zmniejszone o 174,78 zł. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe z tego samego powodu zostały zmniejszone diety radnych. 
 
Wobec braku dalszych  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 21  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła jednogłośnie  
 
                                             Uchwałę Nr VI/45/2011  
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Sandomierza.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego  punktu 
Porządku obrad VI sesji Rady Miasta. 
 
Ad. 23  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta  
Sandomierza z dnia  6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i  
finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr  
XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie  
organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w  
Sandomierzu oraz  Uchwałą nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej  i   finansowo-  
 księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały, zgodnie 
z wolą Radnych,  nie zostanie odczytany. 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  wobec braku dalszych  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
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(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”,   „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr VI/46/2011 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia  6 lipca 
2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i 
przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie  organizacji obsługi ekonomicznej i 
finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz  Uchwałą XLII/367/2009 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi 
ekonomicznej  i   finansowo- księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu 

Ad. 24 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  
stypendiów  sportowych oraz przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za  
osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  międzynarodowym  i 
krajowym 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
  Wynik glosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VI/47/2011 
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów  
sportowych oraz przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za  
osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  międzynarodowym  i 
krajowym 
 
Ad. 25 
 
Podjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego  
programu regulacji rzeki Wisły, mającego  na celu zmniejszenie ryzyka zagroŜenia  
powodziowego. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza tytułem wprowadzenia 
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Apel przedłoŜony przez Pana Burmistrza „Był dyskutowany przez liczne grono , były uwagi    
i wiele wątpliwości: czy podejmować, czy takiej treści , czy w takiej formie.” 
- Nie ukrywa, Ŝe nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. 
- Pan Burmistrz argumentował, Ŝe podjęcie przez Radą Miasta Sandomierza  tego Apelu  
  pomoŜe w pozyskiwaniu środków finansowych. 
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- Apel nie był opiniowany przez Ŝadną z Komisji Rady Miasta. 
 
Następnie Pan Przewodniczący  poprosił  Pana Andrzeja Bolewskiego – sekretarza obrad o 
odczytanie treści Apelu. 
 
Pan Andrzej Bolewski przeczytał Apel Rady Miasta Sandomierza w sprawie wprowadzenia 
ogólnopolskiego programu regulacji rzeki Wisły, mającego  na celu zmniejszenie ryzyka 
zagroŜenia  powodziowego. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Z podobnym Apelem wystąpił Związek Miast Nadwiślańskich. 
- Z analizy danych  wynika, Ŝe jeŜeli  koryto Wisły  i stan miedzywala  będzie utrzymywane  
      w naleŜytym stanie,  to w przyszłości uda  się uniknąć  kolejnej powodzi 
- Plany Rządu RP są dalekosięŜne i do 2030 roku  zmierzają do kompleksowego 
uporządkowania  gospodarki wodnej w Polsce oraz zabezpieczenia przed powodzią (między 
innymi poprzez podwyŜszenie wałów na  trasie Tarnobrzeg – Sandomierz) 
- Miasto Sandomierz nie ma zamiaru czekać z załoŜonymi rękami - Zamierzamy 
wykorzystać,  w miarę moŜliwości, najnowsze technologie i potencjał ludzki. 
- Prosi Państwa Radnych o przyjęcie Apelu. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zapytał: - Czy tego  Apelu nie powinien podjąć Samorząd Sandomierski ? 
              - Kto podpisze ten  Apel? 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe Apel podejmuje Rada Miasta, a  podpisanie Apelu po podjęciu przez Radę  
  naleŜy do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta. 
- Zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem Apelu  skierowanego do Pana Donalda 
  Tuska – Premiera RP w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego  programu regulacji rzeki 
  Wisły, mającego  na celu zmniejszenie ryzyka zagroŜenia powodziowego.                                         
  (Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 
Apelu  w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego  programu regulacji rzeki Wisły, 
mającego  na celu zmniejszenie ryzyka zagroŜenia powodziowego. 
                                          
Ad. 26 
 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Prosi o przygotowanie  projektu uchwały  przekazujący grunt , na którym znajduje się  blok 
mieszkalny,  Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach będącej  w upadłości. 
Przekazanie tego gruntu umoŜliwi 17 Rodzinom tam mieszkającym  uregulowanie własności i 
załoŜenie Wspólnoty Mieszkaniowej. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi o pomoc (równieŜ media)  w załatwieniu spraw związanych z uszkodzonymi po 
powodzi śluzami i przepustami. 
- Pomimo licznej korespondencji do tej pory ma problemy z ustaleniem właściciela tych 
urządzeń. 
- W desperacji zamierzał zgłosić sprawę do Prokuratury informując o zagroŜeniu zdrowia i 
Ŝycia. 
- Jest bezsilny i powyŜsze uwaŜa za swoją poraŜkę. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Dziękuje Przewodniczącemu Rady Miasta za  wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej 
sesji  podjęcie Apelu (Pomimo zgłoszenia tuŜ przed sesją Rady) 
- Dziękuje równieŜ Państwu Radnym za jednomyślne przyjęcie Apelu przez aklamację. 
- Prosi Pana Burmistrza, aby w dniu 10 kwietnia 2011 roku  flagi w Sandomierzu były 
przewiązane kirem i dla uczczenia rocznicy tragedii włączono syreny. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
W uzupełnieniu do wypowiedzi Pana Andrzeja Bolewskiego powiedział, Ŝe: 
- Sprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  dotyczy bezpośrednio znaczną część  
Mieszkańców Sandomierza i nie moŜna dopuścić do powtórzenia się tragedii. 
- Sandomierz powinien być pierwsza gminą, która wystąpi do wszystkich Władz RP  
  o przeprowadzenie  gruntownej reformy wszystkich Zakładów Gospodarki Wodnej. 
 
Pan Janusz Sochacki powiedział, Ŝe: 
- Podczas przerwy  otrzymał od Pana Jerzego  Strząski – Właściciela Portu Handlowego  
pismo wraz z załącznikami  adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z 
prośbą o odczytanie  go na dzisiejszej sesji oraz włączenie do protokołu z dzisiejszej sesji. 
- Z treści pisma wynika, Ŝe komornik zajął mienie Pana Jerzego Strząski. 
- W/w pismo kieruje do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji 
BudŜetu i Finansów  z prośba o zaproszenie Pana Jerzego Strząski i rozpatrzenie sprawy. 
- Prosi równieŜ  Pana Burmistrza o  udzielenie Przedsiębiorcy pomocy, gdyŜ nie jest 
korzystnym rozwiązaniem dla Miasta, kiedy przedsiębiorstwo upada i zostają bezrobotni. 
(Zwłaszcza, ta Firma wydobywa piasek z Wisły) 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zna sytuację tej Firmy. 
- Port jest zalewany  kilka razy do roku. 
- Nie ma moŜliwości ubezpieczenia Przedsiębiorstwa. 
- Prosi, aby Komisje Rady Miasta zajęły się sprawą. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- O ile dobrze pamięta, to przyczyną problemów  Pana Jerzego Strząski nie jest ubiegłoroczna 
powódź , tylko kilkuletnie zaległości podatkowe.(„A podatki musimy płacić wszyscy”) 
- Od jutra zaczynamy inwestycję : Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w 
Sandomierzu i korzystne byłby podjęcie przez Radę Miasta Apelu skierowanego do PGKiM 
w Sandomierzu o nie podnoszenie opłat za wodę i ścieki.- „Szkoda, Ŝe Rada na dzisiejszej 
sesji nie podjęła tego Apelu”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  stanowisko 
większości Radnych jest Panu Burmistrzowi znane:   występowanie z Apelem do  Firmy 
podległej Radzie nie  jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, o: 
- Przyszłości firm na terenach po prawej stronie  Sandomierza . 
- Strategii Przedsiębiorstwa Pilkington po powodzi. 
- Sytuacji mieszkańców zalanych domów. 
- Udzielonej pomocy powodzianom  oraz o działaniach „na przyszłość”. 
 
Ad. 27 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  VI sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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Uprzejmie przedkładam do rozpatrzenia interpelacje, zapytania i wnioski złoŜone przez 
Radnych podczas  VI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 6 kwietnia 2011r. 
Wnioski ustne złoŜyli: 
Pan Mirosław Czaja prosi o dopilnowanie by w Sandomierzu godnie uczczono rocznicę 
katastrofy smoleńskiej, 
Pan Zbigniew Rusak zgłasza konieczność przesłania na ręce Premiera RP petycji  
z wnioskiem o reorganizację instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych oraz urządzeń odwadniających tereny zalewowe. 
Pan Andrzej Bolewski prosi o pomoc w ustaleniu instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie 
w naleŜytym stanie wałów przeciwpowodziowych,  śluz i przepustów na terenie Sandomierza. 
Interpelacje pisemne złoŜyli: 
Pan Piotr Majewski prosi o: 
  - naprawę chodnika przyległego do ogrodzenia Krytej Pływalni, 
  - ustawienie znaku pionowego T-6 lub D-1 a  na skrzyŜowaniu ulic Wiejskiej i 15-go 
     Sierpnia, 
Pan Zbigniew Rusak zgłasza potrzebę uregulowania stanu prawnego własności gruntu pod 
blokiem mieszkalnym przy ul. Krukowskiej 22 co umoŜliwi mieszkańcom wykonanie 
remontu tego bloku.  
Pan Jacek Dybus wnioskuje o: 
 - naprawę oświetlenia przy ul. Słowackiego 22, 
 - pilne sprzątanie miasta oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci, 
 - przystąpienie do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
    miasta. 
 
 
 


