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Protokół nr 30  

z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza 

31 sierpnia 2016 roku – Ratusz 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 13.41 
 
Ad 1. Otwarcie, obrad, stwierdzenie quorum 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
 
W XXX sesji uczestniczyło 19 radnych, jak w załączonej Liście obecności. 
Radni – Pan Marcin Marzec oraz Pan Zbigniew Rusak usprawiedliwili swoją nieobecność. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXX sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP,  Pana Marka 
Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza, pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
dyrektorów Spółek,  Mieszkańców i zaproszonych  Gości. 
 
Szczególnie serdecznie  powitał cyt. „Tych z Państwa, którzy w ciągu ostatnich kilku  tygodni 
swoją postawą sprawili, że nie tylko serca Sandomierzan, ale również  Mieszkańców 
Województwa Świętokrzyskiego biły mocniej. 
Kilka  dni  temu zakończyły się  Igrzyska  Letniej Olimpiady w Rio de Janerio 
- Jesteśmy dumni z osiągnięć , którzy pochodzą z naszego Miasta. 
- Powitał bardzo gorąco: Panią Zdzisławę Bielecką – Mamę Honorowego Obywatela 
Sandomierza  - Karola Bieleckiego, 
- Panią Karolinę Kołeczek - reprezentantkę Sandomierskiego Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Junior Sandomierz. 
- na ręce Pani Karoliny Kołeczek składa podziękowania i gratulacje trenerowi, Panu 
Andrzejowi Mirkowi (który, mamy nadzieję,  zdobywa kolejne medale dla Sandomierza na 
Mistrzostwach juniorów). 
- Wita gorąco i serdecznie Panią Monikę Ciaciuch – brązową medalistkę igrzysk 
Olimpijskich. 
- Pana Wiktora Chabla – kolejnego sandomierzanina i uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro. 
. 
- Następnie w imieniu Rady Miasta Sandomierza oraz własnym  odczytał   - Jak niżej. 
 

Sandomierz, 2016.08.31. 

Szanowna Pani 

Karolina Kołeczek 

List gratulacyjny 
 

W imieniu własnym oraz Rady Miasta Sandomierza składam serdeczne 
podziękowanie za pasjonujące zmagania i dostarczenie wielu sportowych emocji. 
Reprezentowanie kraju podczas tak ważnego wydarzenia jakim były Igrzyska Olimpijskie  
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w Rio de Janeiro, to ogromny zaszczyt dla każdego sportowca. Na tym większe uznanie 
zasługuje fakt udziału w tym wydarzeniu Sandomierzanki, reprezentującej miejscowy 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wisła Junior Sandomierz. Staram się zrozumieć 
ból i rozgoryczenie związane z niepowodzeniem. Niestety w życiu sportowca bywa tak, że 
choroby lub kontuzje pojawiają się w najgorszym momencie, i tak było w Pani przypadku. 
Brak kwalifikacji do olimpijskiego półfinału w biegu na 110 metrów, co było marzeniem  
i celem, jest zapewne przykrym doświadczeniem. Niech więc nasz podziw i uznanie będą dla 
Pani i trenera Andrzeja Mirka namiastką przyszłych sukcesów. Głęboko wierzę, że 
wytrwałość oraz nieustępliwość będą towarzyszyć Wam na innych arenach w drodze po 
najwyższe laury. Z całego serca życzę, by następne starty m.in. w prestiżowej Diamentowej 
Lidze, przyniosły kolejne doświadczenia i sukcesy, a nam dostarczały emocji i powodów do 
domu  z występów Naszej mieszkanki. 

Doceniając Pani dotychczasowe osiągnięcia z radością podkreślam, że są one 
doskonałą promocją naszego miasta na arenie międzynarodowej, zaś Pani osobisty wkład w te 
działania i z dumą wypowiadane miejsce urodzenia, zasługują na wyjątkowe uznanie i szczere 
podziękowanie. 

Z wyrazami szacunku, 
 

Robert Pytka 
Przewodniczący  

Rady Miasta Sandomierza. 
 

 
Podziękowania o zbliżonej treści przekazał kolejno wszystkim sandomierskim olimpijczykom 
wręczając skronie upominki „na pamiątkę dzisiejszego spotkania”. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – udzielił głosu  Panu 
Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- W imieniu własnym oraz Mieszkańców Sandomierza złożył  Olimpijczykom cyt.: „trochę 
inne” niż życzenia, niż Pan Przewodniczący. 
- Jest to wygrana – samo uczestnictwo w tak ważnej i pięknej imprezie jest sukcesem, a fakt, 
że dodatkowo udało się wywalczyć wysoką pozycję, zasługuje ze wszech miar na uznanie. 
- Dziękuje za promocję Miasta Sandomierza. 
- Powiedział, że dla sandomierskich olimpijczyków zostały przygotowane medale wykonane 
z krzemienia pasiastego - kamienia optymizmu. Optymizm powinien bowiem przyświecać 
wszystkim Państwu, bo przed Wami jeszcze dużo do osiągniecia”. 
Następnie Pan Burmistrz odczytał list skierowany do Pani Karoliny Kołeczek, w którym: 
- Z dumą i radością składa serdeczne gratulacje z okazji udanego startu w Igrzyskach 
olimpijskich w Rio de Janeiro. 
- Dziękuje za wspaniałą postawę sportowca oraz sukces udziału w najważniejszym 
wydarzeniu sportowym. 
- Wyraził podziw dla tak znaczącego osiągnięcia. 
- Wspólnota Mieszkańców Sandomierza jest niezwykle dumna z przynależności tak wybitnej  
osoby do naszej małej Ojczyzny. 
- każdy z nas ma świadomość, że osiągniecia, których byliśmy świadkami, są wynikiem  
talentu, pracowitości, które zostały ukształtowane w Naszym Mieście 
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- Kończąc złożył życzenia dalszych sukcesów, radości, satysfakcji oraz osiągniecia 
wymarzonych celów w karierze sportowej i życiu osobistym. 
Następnie Pan Burmistrz:  
- Na ręce Pani Karoliny Kołeczek – z prośbą o przekazanie – złożył życzenia dla trenera Pana 
…. 
- Na ręce Pani Zdzisławy Bieleckiej – dla Pana Karola Bieleckiego  
- Oraz dla Pana Wiktora Chabla, cyt.: „W drodze uznania za Pański wyczyn”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
-  Prosi o przekazanie podziękowań Rodzicom Olimpijczykom za wychowanie, za lata 
wyrzeczeń. 
- Dziękuje Pani Karolinie Kołeczek, Pani Monice Cieciuch, Pani Zdzisławie Bieleckiej oraz 
Panu Wiktorowi Chablowi za osiągniecia i obecność na dzisiejszej sesji.   
 
Sportowcy zostali  wielokrotnie nagrodzeni gromkimi brawami. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta  Sandomierza – poprosił o wybór 
sekretarza dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Piotra Chojnackiego, 
który zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XXX sesji Rady Miasta. 
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził, że Pan Piotr Chojnacki został sekretarzem dzisiejszych obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji 
punktu 3.  porządku obrad, poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad 
XXX sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Złożył wniosek – uzasadniając – o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał: 
 
1. poz. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
(dot. dodatkowego wyposażenia placu zabaw - zadanie do realizacji w późniejszym terminie),  
 
2. poz. 29. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków 
udzielania bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do  
rejestru zabytków. (temat kontrowersyjny dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na Starym 
Mieście - Rada Miasta nie wypracowała jeszcze konkretnego stanowiska w sprawie), 
 
3.poz.  33. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały  Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków  
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i zasad korzystania z tych obiektów. (Gmina ma czas do podjęcia w/w uchwały do końca roku 
- temat należy jeszcze dopracować), 
 
4. poz. 36. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli  
udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz 
prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych  przez Gminę Miejską Sandomierz. (Projekt budzi pewne wątpliwości - będzie 
obowiązywać uchwała podjęta wcześniej.). 
 
 - Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał – jak niżej: 
 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (dot. zakupu 
nieruchomości przy ulicy Krakowskiej – miasto ma prawo pierwokupu), 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (przetarg unieważniono 
– najniższa oferta była  wyższa  o 60 000,00 zł od założonej). 
 
Wobec braku dalszych wniosków Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie propozycje wnioskowanych zmian: 
 
Ad. 1 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu  – poz. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, radna – Pani 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek – chwilowa nieobecność – Wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 2 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu  – poz. 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania  
bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny  nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, radna – Pani 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek – chwilowa nieobecność – Wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 3 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu  – poz. 33 
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 
sierpnia 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, radna – Pani 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek – chwilowa nieobecność – Wniosek został przyjęty. 
Ad. 4 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu  – poz. 36 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli  udzielających uczniom 
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pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 
terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych  przez 
Gminę Miejską Sandomierz. 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu – Wniosek został 
przyjęty. 
 
Ad. 5  
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2016 rok. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu – Wniosek został 
przyjęty. 
 
Ad. 6  
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2016 rok. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu – Wniosek został 
przyjęty. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, ze wprowadzenie 2 projektów  uchwał dotyczących zmian w budżecie skutkuje  
koniecznością wprowadzenia zmian w WPF – Stąd II wersja Wieloletniego Planu  
Finansowego. 
- Wprowadził zmiany w porządku obrad, uwzględniając przegłosowane zmiany  
(wprowadzone  2 projekty uchwał dot. zmian w budżecie na 2016 rok są w poz. 25. I poz. 26 - 
przed WPF wersja II), 
-  Poddał pod głosowanie ostateczny porządek obrad XXX sesji Rady Miasta. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XXX sesji - jak 
niżej: 
 
    1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
    2. Powołanie sekretarza obrad. 
    3. Przyjęcie porządku obrad. 
    4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
    5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza      
        Panu dr. Januszowi Kamockiemu.     (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
        Panu prof. Adamowi  Myjakowi.    (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza   
        Panu prof. Andrzejowi  Schinzlowi. (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
    9.  Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
        (Wniosek  Burmistrz Sandomierza) 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
        (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza  
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        oraz zatwierdzenia jej składu  osobowego. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji  
        Statutowej Rady Miasta Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  
        w podwyższonym  kapitale  zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
        i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z  o.o. (Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok- OPS. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
24. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi  
      Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup  łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala  
      Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
27. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2016-2029.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
28. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej. 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
29. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem Świętego  
      Józefa w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przywrócenia funkcji rekreacyjno-  
       wypoczynkowej Placu 3-go  Maja w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
31. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  
      miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na dofinansowanie kosztów  
      budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
33. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie  regulaminu utrzymania czystości  
       i porządku na terenie Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
34. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
35. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
       o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
36. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
37. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  
Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, protokół z XX sesji Rady Miasta 
Sandomierza był wyłożony do wiadomości radnych. 
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi dot. w/w protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu . 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Protokół z XX sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 5  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 20 lipca przedstawione na sesji Rady Miasta 
Sandomierza 31 sierpnia tego roku. 

Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo, w okresie 
sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 
zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta Sandomierza,  
a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz 
przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 
 
1.Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 
- Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 
- Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 
- Budowa ul. Czereśniowej, 
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele, 
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 
- Przebudowa Placu 3 Maja, 
- Budowa przedszkola nr 6 przy ul. Por. Króla. 
2. Trwają prace budowlane: 
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- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowiejskiej, 
- Budowa windy przy Gimnazjum nr 2, 
- Budowa oświetlenia ulic Maciejowskiego, Sucharzowskiej, Zaleśnej i Długiej. 
3. Trwa procedura przetargu nieograniczonego i wyboru ofert na zadania: 
- Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza. 
- Budowa parkingu przy ul. Słowackiego 5 i 7 
- Wymiana dźwigu na krytej pływalni, 
- Naprawa urządzeń Skate parku, 
- Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do kina Starówka,  
4. Trwa procedura odbiorowa na zadaniu: 
- Budowa ul. Zarzekowice. 
5. Odebrano prace budowlane na zadaniach: 
- Remont przedszkola nr 7, 
- Usunięcie usterek sanitarno - higienicznych na stadionie, 
- Oznakowanie poziome ulic, 
- Drobne remonty na Starym Mieście, 
- Budowa odcinka oświetlenia ul. Dąbrowskiego. 
6. Wykonano dokumentację projektową na zadanie: 
- Budynek z pomieszczeniami tymczasowymi w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej, 
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wojska Polskiego, 

  - Zmiana organizacji ruchu na ulicach Puławiaków, Czyżewskiego, Sienkiewicza i Wojska 
Polskiego oraz zrealizowano I etap. 
 
Podpisano z 4 dłużnikami umowy rozkładające zaległości na raty, lub odraczające termin 
płatności dot. należności mających charakter cywilnoprawny (czynsz najmu lokali 
mieszkalnych, dzierżawa gruntu). 
Wydano 102 decyzje po zmianach i ustalających w sprawie podatku od nieruchomości  
i rolnego osób fizycznych. 
Wydano 207 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 
Wystawiono 54 tytuły wykonawcze dot. pod. od nieruchomości - osoby fizyczne 
Wysłano 232 wezwania przedsądowe do zapłaty dot. opłaty za użytkowanie wieczyste. 
Zamontowano 2 nowe wiaty przystankowe (ul. A. Krajowej oraz ul. Ożarowska).  
Przeprowadzono cięcie korekcyjne 14 szt. drzew na terenie Sandomierza. 
Usunięto 2 szt. topól w Parku Piszczele. 
Zakupiono samochód z przeznaczeniem dla grupy robót publicznych. 
Podpisano umowę na rozbiórkę baraku „na Krukowie”. 
Podpisano umowę na rozbiórkę podziemnych komór składu węgla i węzła c.o. przy budynku 
mieszkalnym przy ul. Słowackiego 13.                            
Zamontowano 50 szt. śmietniczek ulicznych na terenie miasta. 
 
27.07-17.08.2016 r. - XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe - tegoroczny cykl 
koncertów organowych odbywał się tradycyjnie w bazylice katedralnej i gromadził co środę 
rzesze melomanów.  
29-31.07.2016 r. – VIII edycja Dookoła Wody Festival - wydarzenie, które charakteryzuje 
się muzyką oraz spotkaniami oscylującymi wokół tematyki wodniackiej.  
6.08.2016 r. Czytanie na trawie w ramach "P(r)ozy miasta" – miejscem wydarzenia był 
wirydarz w kościele św. Jakuba. "Czytanie na trawie" rozpoczęło się rozmową "Poza 
Pozą - między prozą biograficzną a biografią".  
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15.08.2016 r. Sandomierskie Dożynki  - w dniu Święta Matki Boskiej Zielnej odbyły się 
uroczyste Dożynki w prawobrzeżnej części Sandomierza, których inicjatorem była Spółka dla 
Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie - Sandomierz.  
19-27.08.2016 r. XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu  
19.08.2016 r. – Realizacja zdjęć lotniczych Sandomierza – w ramach działaniach 
promocyjnych wykonano nowe zdjęcia lotnicze Sandomierza. Posłużą one do wykonania 
nowych materiałów promocyjnych (m.in. kalendarze, ulotki, foldery) a także będę 
wykorzystywane w social mediach. 
28.08.2016 r. – „Sandomierskie Śniadanie” – pierwsza edycja nowego sandomierskiego 
wydarzenia kulinarnego. Podczas śniadania spotkało się wielu turystów oraz mieszkańców, 
którzy wzajemnie częstowali się przyrządzonymi przez siebie potrawami. W ramach 
Sandomierskiego Śniadania odbył się Kiermasz Produktów Lokalnych, podczas którego 
wystawcy zaprezentowali wyjątkowe produkty regionalne oraz lokalne.  
30–31.07.2016 r. - XXXIV Zawody w Wędkarstwie Nocnym i Puchar X Wieków 
Sandomierza.  
20.08.2016 r. – VIII Triathlon Ziemi Sandomierskiej  
22.07.2016 r. - Czwarty plener konserwatorski - w Sandomierzu już po raz czwarty odbył 
się plener konserwatorski, na którym spotkali się pracownicy naukowi z uczelni, takich jak: 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych). Opiekunem tej edycji pleneru była prof. Danuta 
Stępień, natomiast współorganizatorem - Dom Pracy Twórczej Alicji Kaszyńskiej.  
23.07.2016 r. - Światowe Dni Młodzieży – Dzień Wspólnoty – wydarzenie rozpoczęto od 
prezentacji grup, które przybyły do Sandomierza z różnych regionów na świecie. 
Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia odprawiana w językach narodowych 
pielgrzymów. 31.07.2016 r. 72. rocznica akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem - podczas 
wydarzenia uczczono pamięć lokalnych bohaterów.  
15.08.2016 r. Święto Wojska Polskiego - Sandomierskie obchody Święta Wojska 
Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wydarzenie odbyło się przed 
pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu.  
18.08.2016 r. - 72. rocznica wyzwolenia Sandomierza przez wojska radzieckie spod okupacji 
hitlerowskiej – wydarzenie było okazją do złożenia kwiatów przed pomnikiem płk. Wasyla 
Skopenki na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przez przedstawicieli władz samorządu 
miejskiego i powiatowego, organizacji kombatanckich oraz reprezentantów 
3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego i Wojskowej Komisji Uzupełnień  
w Sandomierzu.  

       21.08.2016 r. „Bliżej Teatru” – Festyn dla Dzieci – dla osób uczestniczących w festynie 
czekało wiele atrakcji w tym m.in. warsztaty pantomimiczne, pokaz szczudlarzy, clownów, 
spektakl plenerowy  i różnego rodzaju gry i zabawy. 

 
Informacja o projektach Gminy Sandomierz, które otrzymały dofinansowanie w 2016 
roku. 
 

1. Projekt pn. „Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum nr 2”   
Planowana kwota inwestycji -  150 000,00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70 000,00 PLN. 

2. Projekt pn. „Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz 
miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy: Schinzla                      
i Dobkiewicza. 
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Planowana kwota inwestycji - 730 000,00 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania ze 
środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019" – 365 000,00 PLN. 

3. Projekt pn. „Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz 
miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy: 
Maciejowskiego i Cieśli.  
Planowana kwota inwestycji -  1 445 000,00 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania ze 
środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019" - 722 500,00 PLN. 

4. Projekt  pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Koszt projektu - 88 310,00 PLN.  
Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Rozwoju  Regionalnego - 79 479,00  PLN.  

5. Projekt pn. „Proza Miasta”. Budżet projektu – 59 200,00 PLN. Kwota dofinansowana ze 
środków szwajcarskich – 50 000,00 PLN. 

6. Projekt pn. „Różane unikaty ziemi sandomierskiej”. Koszt zadania - 60 517,81 PLN. 
Wnioskowana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  - 19 747,40 PLN.  
Wysokość pozyskanego dofinansowania: 1 306 726,40 PLN (słownie: jeden milion trzysta 
sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 36 groszy) na zadania o wartości 
2 533 027,81 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia 
siedem złotych 81 groszy). 
 
Informacja o projektach jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz, które 
otrzymały dofinansowanie. 

1. Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, projekt pn. „Sandomierskie na 
dwóch kółkach”. Budżet projektu – 59 200,00PLN.  Kwota dofinansowana ze środków 
szwajcarskich – 50 000,00 PLN. 
 

2. Sandomierskie Centrum Kultury, projekt pn. „Sandomierski Jarmark dobrych 
tradycji”. Budżet projektu – 59 200,00PLN. Kwota dofinansowana ze środków 
szwajcarskich – 50 000,00 PLN. 
 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej – 48.000 zł na programy wspierające pomoc rodzinie. 
 

4. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu pozyskało dofinansowanie na bieżący rok ze 
środków Ministerstwa Kultury na 6 przedsięwzięć, na kwotę 157.517, 58 zł. 
 
Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. W naszych placówkach przedszkolnych jest 
łącznie 647 dzieci. W szkołach podstawowych – 1220 uczniów, w gimnazjach 646 
uczniów.”  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Zapytał: 
- Jakiej marki został zakupiony samochód dla tzw. grupy interwencyjnej i kiedy zostanie 
wycofany z eksploatacji  obecny pojazd ?   

Podziękował za wykoszenie ulicy Lubelskiej. 
 



 

11 

 

Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 
Powiedział, że został zakupiony samochód marki Renault Kangoo. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
W ostatni poniedziałek rozmawiał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, między 
innymi, na temat  utrzymania w okresie letnim wszystkich dróg na terenie Sandomierza  
i o ew. przejęciu utrzymania zieleni przez Miasto. 
 
Ad. 6  
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza      
Panu dr. Januszowi Kamockiemu 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział: 
- Komisja Praworządności obradowała w niepełnym składzie i zapoznała się  
z   przedłożonymi  przez Pana Burmistrza 3 projektami uchwał. 
- Komisja Praworządności nie zajęła stanowiska w w/w sprawie, zostawiając decyzję Radzie 
Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Przedstawił Państwu radnym 3 kandydatury, które – w Jego przekonaniu – powinny być w 
sposób szczególny  uhonorowany za swoją działalność, osiągnięcia  i godna postawę. 
- Każdy z projektów uchwał zawiera obszerne uzasadnienie. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Dziękuje za wyróżnienie Pana Janusza Kamockiego. 
- Pan Janusz Kamocki jest długoletnim przyjacielem, osobą cyt. „drogą i bliską sercu” radnej. 
- O dokonaniach najmłodszego żołnierza II Pułku Piechoty Legionów AK w okresie 
powojennym dla Polski i dla Sandomierza. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił zebranych o powstanie. 
- Odczytał treść projektu uchwały poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie 
nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  Panu dr. Januszowi Kamockiemu 
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radny – Pan Jacek 
Dybus – chwilowa nieobecność), stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
 
                                                 

Uchwały Nr XXX/322/2016 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
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Panu dr. Januszowi Kamockiemu 
 
Ad. 7  
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
Panu prof. Adamowi  Myjakowi 
 
Pan  Dominik  Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
 
Zaprosił zebranych do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na okolicznościową wystawę 
oraz uroczystości w dniu 16 września br., które uświetni występ Pani Ewy Błaszczyk. 
 
 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił zebranych o powstanie. 
- Odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Sandomierza Panu Adamowi Myjakowi  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 
                                                Uchwały Nr XXX/323/2016 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 
Panu prof. Adamowi Myjakowi 

 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza   
Panu prof. Andrzejowi Schinzlowi 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Cieszy fakt, że wybitny matematyk otrzyma ten zaszczytny tytuł. 
- O dokonaniach Pana profesora Andrzeja Schinzla. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Poprosił zebranych o powstanie. 
- Odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Sandomierza Panu prof. Andrzejowi Schinzlowi. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                Uchwały Nr XXX/324/2016 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
Panu prof. Andrzejowi Schinzlowi 
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Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 
- Współpraca z Panią Beatą Pawłowską układała się bardzo dobrze i szkoda, że tak szybko się 
skończyła. 
- Źle, że w ciągu 3 lat odeszło 3 skarbników. 
- Opinia komisji jest pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Również był zadowolony ze współpracy. 
- Powód odejścia Pani Beaty Pawłowskiej cyt.: „jest osobisty”. (Obecnie przebywa na 
zwolnieniu lekarskim). 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że rozmawiał z Panią Beatą Pawłowską, która z powodów zdrowotnych nie 
może uczestniczyć w dzisiejszej sesji. 
- Prosiła o przekazanie obecnym na sesji pozdrowienia i podziękowania za cyt.: „owocną  
i wspaniałą współpracę”. 
- Odczytał treść uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- w wyniku głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                Uchwały Nr XXX/325/2016 

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia jednomyślnie 
pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Cieszy jednomyślna decyzja Komisji Budżetu i Finansów. 
- Znamy się z Panią Barbarą Grębowiec od wielu lat. 
- „cyt.: „Szukamy daleko, a mamy tak blisko - wierzę - wspaniałego skarbnika.” 
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza: 
- Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                Uchwały Nr XXX/326/2016 

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – złożył Pani Barbarze 
Grębowiec gratulacje wraz z życzeniami dobrej współpracy pomimo cyt.: „Naszych roszczeń, 
mimo naszych pretensji i dociekliwości”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Złożył Pani Barbarze Grębowiec gratulacje (i wręczył okolicznościowy bukiet). 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi; 
- Dziękuję Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza, za propozycję 
objęcia funkcji Skarbnika Sandomierza oraz państwu radnym za przychylenie się do tego 
wniosku. 
- Ma pełną świadomość, jak trudne zadanie stoi przed Nią, jednocześnie wyrażając nadzieję, 
ze wraz z całą załogą sprosta wymaganiom (w czym pomoże Jej wiedza i doświadczenie   
zdobyte w ciągu 27 lat pracy w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).  
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza  
oraz zatwierdzenia jej składu osobowego 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- 730 lat temu Leszek Czarny nadał Sandomierzowi prawa miejskie. 
- Komisja Heraldyczna na podstawie dokumentu jednoznacznie określiła właściwy Herb 
Miasta Sandomierza. 
- W związku ze zbliżającą się rocznicą, w październiku br. planowana jest uroczystość  
powrotu do Starego Herbu Miasta (trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały  
w tej sprawie). 
- Miasto Sandomierz nie ma  sztandaru – jest  zatem stosowna okazja, aby Miastu przekazać 
sztandar (zgodnie z obowiązującą procedurą). 
- Przed Komisją Statutową dużo pracy i ważne zadanie - zaopiniowanie projektu uchwały 
wprowadzające wymienione wyżej zmiany. 



 

15 

 

Kończąc swoją wypowiedź Pan Burmistrz zaprezentował projekt sztandaru z nowym herbem.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
- § 18 Statutu Miasta Sandomierza umożliwia powołanie Komisji doraźnej. 
- Komisja Rady Miasta Sandomierza musi liczyć co najmniej 5 członków. 
- Prosi o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
Zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Bolewskiego i Pana Piotra Chojnackiego. 
 
Radni: Pan Andrzej Bolewski i Pan Piotr Chojnacki wyrazili zgodę  na kandydowanie. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę  Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Radny – Pan Wojciech Czerwiec wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Zgłosiła kandydaturę Pana Janusza Czajki i  Pana Roberta Pytki. 
 
Pan Janusz Czajka wyraził zgodę. 
 
Pan Robert Pytka zapytał Radcę prawnego, czy jako Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza może być członkiem Komisji Statutowej. 
 
Pan Piotr Maria Kossak – Radca prawny UM 
 
Powiedział, że  cyt.: „wydaje się”, iż Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza nie powinien 
być w składzie tej komisji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaproponował kandydaturę  
Pana Andrzeja Lebidy. 
 
Radny – Pan Andrzej Lebida – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza  
 
Zgłosił kandydaturę  Pana Roberta Kurosza. 
 
Radny – Pan Robert Kurosz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza  
 
Zgłosił kandydaturę Pani Marioli Stępień. 
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Radna Pani Mariola Stępień nie wyraziła zgody na kandydowanie do składu Komisji 
Statutowej. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury – jak niżej: 
 
- Pan Andrzej Bolewski  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się” od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy radny może głosować na siebie? 
 
Pan Piotr Maria Kossak – Radca Prawny UM 
 
Powiedział, że przyjęte jest, że  osoba, na którą się głosuje „wstrzymuje się” od głosu. 
 
- Pan Piotr Chojnacki  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się” od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Pan Wojciech Czerwiec 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących” się od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Pan Janusz Czajka 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Pan Andrzej Lebida 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się” od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Pan Robert Kurosz 
Wynik głosowania: 13 „za”, 4 „przeciw”,  2 „wstrzymujących się” od głosu – Aprobata Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił o uzupełnienie § 1 projektu uchwały o wybranych przez Radę Miasta członków 
Komisji Statutowej: Andrzej Bolewski, Piotr Chojnacki, Wojciech Czerwiec, Janusz Czajka, 
Andrzej Lebida, Robert Kurosz.. 
- Poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady 
Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                Uchwały Nr XXX/327/2016 

w sprawie  powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza  
oraz zatwierdzenia jej składu osobowego 

 
 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
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- Poprosił  członków Komisji Statutowej o zebranie się w sali znajdującej się obok sali obrad  
i dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. 
- Ogłosił 5-minutową przerwę. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady XXX sesji 
Rady Miasta Sandomierza i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. 12  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji 
Statutowej Rady Miasta Sandomierza 
                      
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił  o przedstawienie kandydata na 
Przewodniczącego  Komisji Statutowej. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że członkowie Komisji Statutowej  na stanowisko  Przewodniczącego  tej komisji 
wybrali jednogłośnie Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Uzyskał zapewnienie radcy prawnego UM, że nie ma żadnych przeszkód, aby Pan Wojciech 
Czerwiec pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej. 
- Odczytał projekt uchwały uzupełniony o imię i nazwisko: Wojciech Czerwiec. 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, (radny – Pan Andrzej 
Lebida – chwilowa nieobecność) – stwierdził podjęcie przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXX/328/2016 
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego  

Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza 
                      
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  
w podwyższonym  kapitale  zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z  o.o. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 
0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie przez Radę Miasta: 
 
                                              Uchwały Nr XXX/329/2016 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Sandomierzu Sp. z  o.o. 
 
                                
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok  (z wersją II załącznika  Nr 4). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXX/330/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok (z wersją II załącznika Nr 4). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                           Uchwały Nr XXX/331/2016 
                              w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 16  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok (z wersją II załącznika Nr 4). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXX/332/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 17  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 1: 
Jest: „Dotacje i zadania bieżące” 
Ma być: ”inwestycje i zakupy inwestycyjne’. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to konsekwencja uchwały o wsparciu Oddziału  Paliatywnego. 
- Spółka PEC osiągnęła oszczędności rzędu 112 tys. zł. 
- W związku z powyższym apel do Burmistrza Sandomierza i PEC-u o podzielenie się   
zyskami ze  społeczeństwem (tam gdzie są kotłownie gazowe: Starówka, ulica Mickiewicza  
i inne). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Jest w trakcie ustaleń z Prezesem PEC – jaką część oszczędności przeznaczyć na obniżki 
opłat, a jaką na podjęcie działań zmierzających do dalszego obniżenia kosztów. 
- Kilka dni temu odbył się przetarg i wygrała Firma, która zaoferowała jeszcze niższą stawkę. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Zadał pytanie  dotyczące oszczędności cyt.: „w obszarze energii szeroko pojętej”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Udzielił odpowiedzi – Przetarg został rozstrzygnięty 7 września, stawki będą obowiązywać 
od nowego roku. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że ma wątpliwości dotyczące 
podstawy prawnej. 
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Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że podstawa została uzgodniona z Regionalną Izbą Obrachunkową i jest 
właściwa. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                             Uchwały Nr XXX/333/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok (z wersją II załącznika str. 17b i str. 17 c). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                           Uchwały Nr XXX/334/2016 
                            w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad.19  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- Środki finansowe, jakimi dysponuje Straż, nie pozwalają na inwestycje. 
- W imieniu Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu bardzo dziękuje. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy Straż Pożarna ma ubezpieczony sprzęt ? 
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Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
 
Powiedział: Część sprzętu jest ubezpieczona. 
 
 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                      Uchwały Nr XXX/335/2016 
                        w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 20  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok  (z wersją II załącznika str. 21 a i str. 21 b). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                      Uchwały Nr XXX/336/2016 
                      w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 21  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok (z wersją II załącznika  Nr 4). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                        Uchwały Nr XXX/337/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 22  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 



 

22 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
powiedział: 
- Jest to zmiana w budżecie dotycząca Straży Miejskiej. 
- Z okazji Święta  Straży Miejskiej  złożył życzenia „wszystkiego najlepszego” oraz  dalszego 
wywiązywania się  z nałożonych  obowiązków w trosce o  bezpieczeństwo i porządek w 
Sandomierzu.   
- Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                              Uchwały Nr XXX/338/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 23  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku  głosów w dyskusji Pan poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                  Uchwały Nr XXX/339/2016 
                                 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 24  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego 
Ducha Świętego w Sandomierzu     
                
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                                  Uchwały Nr XXX/340/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu                                 
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Ad. 25  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że jest to projekt uchwały 
wprowadzony do porządku obrad sesji w dniu dzisiejszym na wniosek Burmistrza 
Sandomierza 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poprosił o 10-minutową 
przerwę,  podczas której odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10-minutową przerwę. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wznowił 
obrady XXX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię dot. projektu uchwały  
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 
- każdy z członków komisji wypowiedział się na temat projektu uchwały. 
- Komisja, której przewodniczy, 7 głosami „za”, 3 „przeciw”, przy 0 „wstrzymujących się” 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 15 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
                                                  Uchwały Nr XXX/341/2016 
                                 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 26  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat w/w projektu  
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że na 
posiedzeniu  Komisji w dniu wczorajszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Z zapisu w projekcie uchwały wynika, że  pieniądze zostają przesunięte z ulicy Zaleśnej. 
- Co zatem z inwestycją, która została zaplanowana na w/w ulicy ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
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- O obecnej sytuacji na terenie tzw. Gęsiej Wólki: tereny te nie cieszą się zainteresowaniem 
inwestorów i inwestowanie w nie budzi pewne wątpliwości (czy prace zaplanowane na kwotę 
4 mln zł kiedykolwiek się zwrócą – drogi, odwodnienie, oświetlenie). 
- Jeżeli Rada wyrazi zgodę na zakup tej działki (33 ary), to na drugi dzień można już ogłosić 
sprzedaż. (Działka została  sprzedana za  995 000,00 zł, obecnie syndyk wycenił ją na kwotę 
550 000,00 zł) 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Cieszy się, że kupujemy tę działkę. 
- Dużo jest zmian w cyt.: „kontekście środków unijnych”. 
- Wnioskuje o kumulowanie  wolnych środków finansowych na realizację zadań, na które nie 
zostaną przyznane środki unijne. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poprosił o poprawienie tzw. literówki w uzasadnieniu do projektu uchwały; jest ulica 
Krukowska, powinno być: ulica Krakowska. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
                                                  Uchwały Nr XXX/342/2016 
                                 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 27  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2016-2029 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, powiedział: 
- Jest to II wersja projektu uchwały z uwagi na dodatkowe zmiany wprowadzone  
w budżecie ’2016. 
-  Poprosił o opinię na temat w/w projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie (uwzględniając wprowadzone zmiany). 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXX/343/2016 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2016-2029 
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Ad. 28  
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Uzasadnił potrzebę budowy placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Sieleckiej, Prostej  
i Wałowej (najbliższy plac zabaw jest oddalony o 3 km).  
- O programach tzw. prorodzinnych. 
- Prosi Państwa radnych o podjęcie tej uchwały. 
Kończąc wypowiedź Pan Piotr Chojnacki na ręce Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza – Pana Robert Pytki – złożył pismo wnioskujące o budowę placu zabaw, 
podpisane przez 100 osób. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXVII/344/2016 
w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej. 

 
Ad. 29  
Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem 
Świętego Józefa w Sandomierzu 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Pan Piotr Majewski  
– nieobecność chwilowa), stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
 
                                                Uchwały Nr XXX/345/2016 

w sprawie  przyznania dotacji celowej Parafii  
pod wezwaniem Świętego Józefa w Sandomierzu 
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Ad. 30  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Pan Piotr Majewski  – 
nieobecność chwilowa), stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXVII/346/2016 
zmieniającej uchwałę w sprawie  przywrócenia funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej 

Placu 3-go  Maja w Sandomierzu 
 
Ad. 31 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
                                                  Uchwały Nr XXX/347/2016 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 

 
Ad. 32  
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Robert Kurosz -  radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy do podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku można dopisać wspólnoty  
wyznaniowe ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział cyt.: „Tylko podmioty, które mają osobowość prawną.”  
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to pomoc samorządu dla mieszkańców. 
- Pamięta czasy, kiedy mieszkańcy Sandomierza ponosili w całości koszty budowy przyłączy. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXX/348/2016 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 
 
Ad. 33  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości   
i porządku na terenie Miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącą komisji 
merytorycznej. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług powiedziała: 
- O przyczynie i konieczności zmiany podjętej Uchwały Nr XXIV/264/2016, 
- Opinia komisji, której przewodniczy jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXX/349/2016 
uchwały  w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości   
i porządku na terenie Miasta Sandomierza 
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Ad. 34  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącą komisji 
merytorycznej. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług powiedziała: 
-  O przyczynie i konieczności zmiany podjętej wcześniej uchwały z powodu braku 
wymaganych  konsultacji (wytyk Wojewody Świętokrzyskiego). 
- Opinia komisji, której przewodniczy, jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały, i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXX/350/2016 
w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016 
 
Ad. 35  
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił  Komunikaty – jak niżej: 
 
- Wojewoda Świętokrzyski przekazał anonimową skargę na Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. 
- Wpłynęło prawomocne orzeczenie dot. skargi Państwa F.*) na Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Chwałki I”. 
- Prokurator Rejonowy w Sandomierzu zaskarżył uchwałę Rady Miasta Sandomierza 
dotyczącą  pobierania opłat za parkowanie pojazdów na terenie Sandomierza.  
- Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował Radę Miasta o przyznaniu środków 
finansowych na prace konserwatorskie dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza 
Katedralnego. 
 
Ad. 28  
Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza  
Prosi o przyspieszenie prac nad regulaminem organizacji ruchu na Starym Mieście  
i uwzględnienie w zapisie pozwolenia: 
-  Wydanego mieszkańcom w poprzedniej kadencji - na parkowanie samochodów na Małym 
Rynku w dniach od 15 października do 15 kwietnia. 
-  Mieszkańcom Starego Miasta pozwolenia na przejazd przez Starówkę w okresie zimowym 
od 30 października do 31 kwietnia. 
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Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
- Prosi o obsypanie poboczy ulicy Zarzekowice i usunięcie zalegającego gruzu oraz 
utwardzenie ulicy Koćmierzów-boczna, 
- Zgłasza braki w oświetleniu ulic: Bosmańska, Bosmańska – boczna, Mostowa, Zarzekowice, 
- Zwraca również uwagę, że nie zgłoszono do Zakładu Energetycznego faktu zakończenia 
budowy co uniemożliwia zgłaszanie awarii. 
- Zapytał: czy Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego złożyła wniosek o przekazanie 
Skate Parku do miasta ? 
 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza 
 
- Prosi o wykoszenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Zaleśnej. 
- Zgłasza potrzebę stałego nadzorowania budowy ulicy Wielowiejskiej, w szczególności 
wykonania przepustu przy posesji nr 14 i 16 oraz dojazdu do nowego placu zabaw. 

 
Pan  Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Zwraca uwagę na konieczność opracowania w Urzędzie sprawnego systemu przekazywania 
zgłoszeń o awarii oświetlenia ulicznego i wykonywania napraw. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
- Zapytała: kto wydał pozwolenie na budowę konstrukcji metalowej przy Bramie Opatowskiej 
oraz budowę przy Hotelu Basztowym. 
- Radna powiedziała, że: 

- Wzdłuż bloku przy ul. T. Króla 1 parkują osoby nie będące mieszkańcami ulicy. 
- Przy Zieleniaku uszkodzone są lampy. 
- Mieszkańcy domków jednorodzinnych przy ulicy Koseły wyrzucają śmieci do  
  kontenerów przy blokach. 
- Brakuje koszy na śmieci przy ulicy Armii Krajowej i Mickiewicza. 

           - Prosi o ustawienie kilku ławek przy ulicy Mickiewicza na odcinku od Szkoły  
             Podstawowej Nr 4 do skrzyżowania z ulicą Koseły. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Prosi o ustawienie koszy na ulicach poza centrum miasta np. przy ulicy: Długiej, 
Dobkiewicza, Lubelskiej. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Poprosił o rozważenie, czy w ramach budowy ulicy Staromiejskiej można dodatkowo 
wykonać nawierzchnię ulicy Krzyżowej oraz małego odcinka drogi (ok. 20 m) przy Wąwozie. 

 



 

30 

 

Pan  Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Złożył wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na wykonanie alejek 
oraz budynku administracyjnego na Cmentarzu Komunalnym. 
 
Pan  Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Zapytał, czy prowadzone są spotkania na szczeblu samorządowym ustalające sposób 
postępowania przy ewentualnym ataku terrorystycznym ?     
 
Pan  Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o wycięcie jarzębin przy ulicy Mickiewicza 27. 
 
Pan  Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że Dyrektor Szpitala i Starosta Powiatu Sandomierskiego nie planują 
utworzenia Poradni Hematologicznej w Sandomierskim Szpitalu. 
-  Poprosił władze Miasta o wsparcie tej inicjatywy. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
- Prosi o remont ulicy Fortecznej (zdjęcie nawierzchni i ponowne ułożenie bruku). 
 
Pan  Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Prosi o obsypanie poboczy ulicy Bosmańskiej i części ulicy Koćmierzów gruzem. 
 
Pan  Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
 Prosi o zamontowanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic: Flisaków, Powiśle.  
 
Pan  Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
- Powiedział o znalezisku archeologicznym na ulicy Staromiejskiej. 
-  Prosi o zainteresowanie w/w sprawą Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
 
Pan  Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
- Zapytał: kiedy będzie robiony zjazd z mostu oraz kiedy będą udostępnione na sprzedaż 
działki budowlane z zasobu gminy ? 
- Poprosił o wykonanie kładki nad rowem melioracyjnym (co wiąże się z poszerzeniem 
poboczy przy ulicy Wielowiejskiej) 
 
Radny Andrzej Anwajler - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że potencjalni wykonawcy robót publicznych wykazują małe zainteresowanie 
Biuletynem Informacji Publicznej i poprosił o reklamę zadań również w prasie lokalnej. 
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Z. W.*)  – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Basen odkryty jest mobilny, najpierw był na Bulwarze, teraz jest na osiedlu Huta - inne 
dzielnice też chciałyby mieć taki basen nieopodal.        
- Straż Miejska powinna być wyposażona w mierniki prędkości, bowiem nagminnie 
przekraczana jest prędkość na Starówce. 
- Melexy nie mają tablic rejestracyjnych.      
- Należy karać mandatami pojazdy dostawcze, które stają na chodnikach. 
-  Generator prądu dla serialu Ojciec Mateusz stawiany jest cyt.: „w przypadkowych 
miejscach co niszczy Miasto”.         
- Boisko przy Collegium Gostomianum powinno być udostępnione dla mieszkańców  
  Miasta.  
- Kiedy będzie instrukcja bezpieczeństwa na Światowe Dni Młodzieży? 
 
Ad. 15 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXX Sesję Rady Miasta. 
 
 
    

                                                                                           Robert Pytka 
                       Przewodniczący  

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

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

 

 


