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                                                         Protokół  Nr 1 
                                  z  I  sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      27 listopada 2006 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 17,00 
Godz. zako�czenia  sesji – 19,15 
 
 
Sesji przewodniczyli: 
Pan Władysław Teter – najstarszy wiekiem Radny Miasta Sandomierza 
Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 W I sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzi�ło 21 Radnych – pełny 
ustawowy skład Rady Miasta – jak w zał�czonej do niniejszego protokołu li�cie obecno�ci. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Pan Ryszard Lewandowski – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza IV kadencji 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Pan Krzysztof Krzystanek – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta 
Pani Dorota Mamot – Radca Prawny 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Albin S�kul – Naczelnik Nadzoru Komunalnego 
Pani Tamara Socha – Naczelnik Wydziału Finansowego 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej (Zał�cznik nr 2) 
oraz Pan Krzysztof Nowacki – Przewodnicz�cy Miejskiej Komisji Wyborczej, 
przedstawiciele lokalnych mediów i Mieszka�cy Sandomierza. 
 
   Pan Ryszard Lewandowski – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  IV kadencji 
powiedział: 
„ Działaj�c na podstawie upowa�nienia ustawowego wynikaj�cego z art. 20 ust. 2 ustawy o 
samorz�dzie gminnym, spełniaj�c zaszczytny obowi�zek , z osobist� satysfakcj� zwołałem 
 I sesj�  Rady Miasta Sandomierza V kadencji.   
Gratuluj� Pa�stwu wyboru na Radnych, Panu Burmistrzowi ponownego wyboru oraz 
wspaniałego wyniku. 
Zostali�cie Pa�stwo obdarzeni ogromnym kredytem zaufania. 
Cieszy mnie równie� fakt, �e w�ród Was jest a� 14 do�wiadczonych samorz�dowców  
a tylko kilku debiutantów. Jest to dowód, i� Mieszka�cy pozytywnie ocenili działalno�� 
Rady Miasta IV kadencji 
Jeszcze raz �ycz� Pa�stwu skutecznego wykonywania funkcji Radnego, aby po 4 latach 
mogli Pa�stwo mówi� o wykonanej pracy z satysfakcj�, a jej uwie�czeniem byłby 
przedłu�ony przez mieszka�ców mandat  zaufania na nast�pn� kadencj�.” 
             Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorz�dzie gminnym przekazuj�  prowadzenie 
obrad  I sesji Rady Miasta Sandomierza  Panu Władysławowi Teterowi – najstarszemu 
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wiekiem  Radnemu, który b�dzie prowadził sesj� do czasu wyboru Przewodnicz�cego 
Rady Miasta. 
            Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad podzi�kował serdecznie Panu 
Ryszardowi Lewandowskiemu – Przewodnicz�cemu Rady Miasta IV kadencji za zwołanie 
I sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji.  
Mówca podkre�lił, �e dzi�ki  szczególnemu zaanga�owaniu Pana Ryszarda 
Lewandowskiego decyzje podejmowane przez Rad� IV kadencji były trafne , Pana 
Burmistrza za� inspirowały do rzetelnej pracy. 
           Pan Władysław Teter poprosił zgromadzonych o powstanie i uczczenie minut� 
ciszy pami�� poległych górników Kopalni Halemba. 
           Przewodnicz�cy obrad stwierdził, �e przed przyst�pieniem do wykonywania 
mandatu wszyscy Radni odbieraj� za�wiadczenia stwierdzaj�ce wybór na radnego. 
Pan Władysław  Teter – Przewodnicz�cy obrad powitał wszystkich zebranych oraz zwrócił 
si� do Pana Krzysztofa Nowackiego – Przewodnicz�cego Miejskiej Komisji Wyborczej o 
wr�czenie radnym za�wiadcze� o wyborze. 
Pan Krzysztof Nowacki w imieniu Komisji, której przewodniczył serdecznie pogratulował  
Pa�stwu Radnym wyboru i �yczył , aby w czasie V kadencji Rady, Sandomierz stał si� 
miastem przyjaznym dla Mieszka�ców i Go�ci. 
Pan Krzysztof Nowacki odczytał tre�� za�wiadczenia o wyborze na radnego, a nast�pnie  
wr�czył je Radnym.  
           Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad podzi�kował Panu Krzysztofowi 
Nowackiemu   oraz wszystkim Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej  za rzetelne  
i godne wykonanie obowi�zków ustawowych. 
          Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad otworzył I sesj� Rady Miasta 
Sandomierza V kadencji oraz na podstawie listy obecno�ci stwierdził, �e  w sesji bierze 
udział  21 Radnych, a wi�c pełny ustawowy skład Rady Miasta. 
Pan Przewodnicz�cy obrad  o�wiadczył, �e bezwzgl�dnym warunkiem umo�liwiaj�cym 
radnemu przyst�pienie do  wykonywania uprawnie� wynikaj�cych z mandatu radnego jest 
zło�enie �lubowania. 
„Wysoka Rado ! 
Obecnie przyst�pimy do ceremonii zło�enia �lubowania przez nowo wybranych Radnych. 
Prosz�, aby kolejno  wg listy odczytywani z imienia i nazwiska radni Sandomierza  
potwierdzali  wol� zło�enia �lubowania  słowem „�lubuj�”. Ka�dy z Radnych mo�e 
dodatkowo wypowiedzie� formuł� „Tak mi dopomó� Bóg” 
Prosz� wszystkich o powstanie.” 
Pan Władysław Teter odczytał tre�� roty w brzmieniu ustawowym:  
 
„Wierny Konstytucji  i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , �lubuj� uroczy�cie 
obowi�zki radnego sprawowa� godnie, rzetelnie i uczciwie , maj�c  na wzgl�dzie 
dobro mojej gminy i jej mieszka�ców” 
 
 i jako pierwszy  zło�ył �lubowanie. 
Nast�pnie - wywoływani w kolejno�ci alfabetycznej przez najmłodsz� wiekiem Radn� 
Pani� Sylwi� Ryback� -  Radni Sandomierza zło�yli �lubowanie. 
Kilku Radnych zło�yło �lubowanie  dodaj�c słowa: „Tak mi dopomó� Bóg” 
   Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad stwierdził  zło�enie  �lubowania przez  
wszystkich - 21  Radnych i  podkre�lił, �e  zło�enie �lubowania oznacza akt przyj�cia 
przez radnego praw i obowi�zków  wynikaj�cych  z tre�ci roty �lubowania , która 
odzwierciedla  podstawowe postanowienia prawa w tym zakresie. 
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                Przewodnicz�cy obrad  na podstawie listy obecno�ci stwierdził prawomocno�� 
obrad, co oznacza, �e Rada jest władna podejmowa� prawomocne rozstrzygni�cia. 
                Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad poinformował, �e Pa�stwo Radni 
otrzymali Porz�dek obrad dzisiejszej sesji  w wersji zaproponowanej przez Pana Ryszarda 
Lewandowskiego – Przewodnicz�cego IV kadencji Rady Miasta Sandomierza. 
 wraz z zał�czonymi  projektami uchwał i zapytał: Czy s� pytania i uwagi dot. 
przedstawionego Porz�dku obrad? 
Wobec braku wniosków i uwag dot.  Porz�dku obrad Pan Przewodnicz�cy obrad  poddał 
pod głosowanie  jawne projekt Porz�dku obrad w wersji dor�czonej Radnym oraz na 
podstawie wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” stwierdził , 
�e Rada Miasta Sandomierza  przyj�ła Porz�dek obrad I sesji Rady Miasta w wersji – jak 
ni�ej: 
 
Przyj�ty Porz�dek obrad: 
  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, �lubowanie Radnych. 
2. Przyj�cie Porz�dku obrad. 
3. Wybór Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza 
4. Sprawozdanie Burmistrza Sandomierza IV kadencji  o stanie Miasta. 
5. Sprawy ró�ne.  
6. Zamkni�cie obrad. 
 
Ad. 3 
            Przyst�puj�c do realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad  Pan Władysław Teter 
– Przewodnicz�cy obrad przypomniał Pa�stwu Radnym, �e Rada  Miasta wybiera ze 
swego grona Przewodnicz�cego Rady  bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci co 
najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 
Mówca powiedział, �e dla usprawnienia tych czynno�ci opracowany został  Regulamin 
wyboru Przewodnicz�cego Rady Miasta oraz projekt uchwały w tej sprawie – Pa�stwo 
Radni  otrzymali je w materiałach na sesj� i zapytał : 
Czy s� ew. jakie� uwagi , pytania propozycje dot. regulaminu ? 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Powiedział, �e jest niewła�ciwe Uzasadnienie do uchwały -jest bł�d: zamiast 
„Przewodnicz�cy” jest  „Wiceprzewodnicz�cy”. 
 
Pan Przewodnicz�cy obrad stwierdził zasadno�� tej uwagi i zapewnił, �e tre��  
Uzasadnienia zostanie poprawiona. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Zapytał: „Czy jest zgodne z prawem głosowanie uchwały, której nie ma w Porz�dku 
obrad?” 
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Pani Dorota Mamot – Radca prawny 
 
Odpowiedziała, �e  uchwała dotycz�ca uchwalenia regulaminu wyboru Przewodnicz�cego 
Rady Miasta dotyczy wyboru Przewodnicz�cego i zawiera si� w punkcie Porz�dku obrad: 
Wybór Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta. 
 
Wobec braku dalszych uwag Pan Władysław Teter  - Przewodnicz�cy obrad poddał pod 
głosowanie jawne projekt  uchwały i na podstawie głosowania ( 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 
Wstrzymuj�cych si�”) stwierdził podj�cie przez Rad� Miasta Sandomierza 
 
                                                          Uchwały Nr I/1/2006  
w sprawie uchwalenia Regulaminu  wyboru Przewodnicz�cego Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
               Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  ogłaszaj�c przyst�pienie do 
kolejnych czynno�ci , zgodnie z procedur�, zwrócił si�  z pro�b� o zgłaszanie spo�ród 
Radnych kandydatów do 3-osobowej komisji skrutacyjnej. 
 
Do  składu osobowego  Komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni: Pan Wojciech 
Czerwiec, Pana Andrzej Gle� oraz Pana Robert Sobieraj. 
Kandydaci  zapytani przez Przewodnicz�cego obrad – czy wyra�aj� zgod� na 
kandydowanie – udzielili odpowiedzi twierdz�cej. 
Z uwagi na brak innych zgłosze�  Pan Przewodnicz�cy obrad poddał pod głosowanie  
ł�czne proponowany skład Komisji skrutacyjnej oraz na podstawie  wyniku głosowania 
jawnego (21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”) stwierdził, �e Rada Miasta 
jednomy�lnie powołała  komisj� skrutacyjn�. 
                Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  zarz�dził zgłaszanie kandydatów 
na Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza.  
                Pan Marek Bronkowski „w imieniu własnym i grupy Radnych” zgłosił 
kandydatur� Radnego - Pana Janusza Sochackiego. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  zapytał : Czy s� jeszcze inne kandydatury ?  
                Poniewa�  Pa�stwo Radni nie zgłosili innych kandydatów Pan Władysław Teter 
- Przewodnicz�cy obrad zapytał Pana Janusz Sochackiego czy wyra�a zgod� na 
kandydowanie?  
Po uzyskaniu od Pana Janusza Sochackiego odpowiedzi twierdz�cej  - Pan Władysław 
Teter , dla formalno�ci, zaproponował zamkni�cie listy kandydatów na Przewodnicz�cego 
Rady Miasta Sandomierza i zapytał: 
Kto z Pa�stwa Radnych jest za  zamkni�ciem listy kandydatów na Przewodnicz�cego Rady 
Miasta Sandomierza? 
Na podstawie wyników głosowania:19 „za”, 0 „przeciw”, przy 2 „wstrzymuj�cych si� „ 
Przewodnicz�cy obrad stwierdził zamkni�cie listy kandydatów na Przewodnicz�cego Rady 
Miasta Sandomierza. 
Pan Władysław Teter  przypomniał, �e:  
- Zasady głosowania okre�la § 6 przyj�tego Regulaminu 
- Zadaniem Komisji skrutacyjnej, po przyj�ciu ju� regulaminu jest: 

- Przygotowanie kart do głosowania a nazwiskiem kandydata. 
- Przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem 
- Obliczenie głosów i sporz�dzenie protokołu z głosowania 
- Ogłoszenie wyników głosowania 
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Przewodnicz�cy obrad poprosił komisje skrutacyjn� o przyst�pienie do pracy, w tym 
przygotowanie kart do głosowania, oraz zarz�dził 10-cio minutowa przerw�.  Po 
zako�czeniu przerwy Pan Przewodnicz�cy obrad – Władysław Teter wznowił obrady. 
 
Pan Andrzej Gle�  odczytał skład Komisji skrutacyjnej, która ukonstytuowała si� 
nast�puj�co: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy komisji 
Pan Wojciech Czerwiec – Sekretarz komisji 
Pan Robert Sobieraj – Członek Komisji 
        Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej odczytał tre�� karty do 
głosowania oraz po przeliczeniu   stwierdził, �e zostało przygotowanych 21 kart  do 
głosowania na Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza. 
 
Tre�� Karty do głosowania  
 
„Karta do głosowania  w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Rady Miasta 
   
 Imi� i nazwisko   Kandydata – Janusz Sochacki 
 
Dzisiejsza data tj. 27 listopad 2006 rok  „ 
 
Przewodnicz�cy obrad zapytał: Kto jest za przyj�ciem  przedstawionej tre�ci kart do 
głosowania: 21 „za”, 0 „ przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych si�” , i  na  podstawie wyników 
głosowania stwierdził, �e Rada Miasta ustaliła tre�� karty . 
Zasady głosowania zostały raz jeszcze przypomniane przez Komisj� skrutacyjn�  oraz 
Pani� Dorot� Mamot – Radc� prawnego Urz�du. 
Nast�pnie komisja skrutacyjna przy pomocy listy obecno�ci przeprowadziła głosowanie 
tajne: Radni po otrzymaniu karty do głosowania wchodzili do sali przyległej  i dokonywali 
aktu głosowanie  wrzucaj�c głosy do urny b�d�cej w centralnym miejscu sali obrad. 
 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  ogłosił przerw� na czas liczenia głosów , a 
po zgłoszeniu przez  Komisj� skrutacyjn� faktu zako�czenia tych czynno�ci wznowił 
obrady. 
 
  Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji skrutacyjnej odczytał  Protokół komisji 
skrutacyjnej  - jak Zał�cznik. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
  
 Zauwa�ył, �e  Regulamin przewidywał proces opiecz�towania urny, „tego momentu nie 
było”. 
 
Pani Dorota Mamot – Radca prawny 
 
Odpowiedziała, �e głosowanie było tajne, wszystko odbyło si� zgodnie z regułami,  
odbywało si� na oczach wszystkich obecnych na sali i nie ma powodu , aby zgłasza�  
zastrze�enia,  zwłaszcza w kontek�cie wyniku głosowania ( 20 Radnych Rady Miasta 
głosowało „za” wyborem Pana Janusza Sochackiego). 
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               Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  na podstawie wyniku głosowania 
tajnego-20 „za”-  i odczytaniu uchwały, stwierdził wybór Pana Janusza Sochackiego  na 
Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza. 
Nast�pnie poddał pod głosowanie jawne  projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Rady Miasta  (21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”) i 
stwierdził jednomy�lne podj�cie przez Rad� Miasta  
 
                                                          Uchwały Nr I/2/2006  
                w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza  
  
 
               Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy obrad  zło�ył Panu Januszowi 
Sochackiemu  - Przewodnicz�cemu Rady Miasta V kadencji gratulacje  „z wyboru na tak 
zaszczytne stanowisko”. 
Mówca wyraził przekonanie, �e nowo wybrany Przewodnicz�cy Rady Miasta b�dzie  
przedstawicielem wszystkich Radnych, a znaj�c ogromne do�wiadczenie  i przygotowanie 
zawodowe Pana Janusza Sochackiego funkcj� t� b�dzie  pełnił sprawnie, zgodnie z 
prawem oraz z po�ytkiem dla Mieszka�ców Sandomierza. 
 
               Nast�pnie Pan Władysław Teter poprosił Pana Janusza Sochackiego  - 
Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza „do stołu prezydialnego – o zaj�cie 
nale�nego miejsca” oraz poprowadzenie dalszej cz��ci obrad. 
Pan Ryszard Lewandowski – Przewodnicz�cy Rady Miasta IV kadencji przekazał Panu 
Januszowi Sochackiemu – Przewodnicz�cemu Rady Miasta V kadencji  insygnia władzy. 
 
Pan Janusz Sochacki  podzi�kował – jako Radny IV kadencji - Panu Ryszardowi 
Lewandowskiemu za ogromne zaanga�owanie oraz sprawne prowadzenie obrad sesji. 
Wyraził równie� nadziej� na dalsz� współprac� – współprac�  ju� z Radnym Powiatu 
Sandomierskiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
 
„Zanim zajm� to szacowne miejsce pozwol� Pa�stwo, �e podzi�kuj� za głosowanie i za 
zaufanie jakim mnie obdarzyli�cie. 
Zapewniam, �e - tak jak powiedział Pan Władysław Teter - chc� i b�d� przedstawicielem 
wszystkich Radnych. 
Od tego momentu przestaj� si� uto�samia�  z okre�lon� grup�, z t� grup�,  z któr� 
wszedłem do Rady. 
Jestem Przewodnicz�cym wszystkich Radnych i tak prosz� mnie traktowa�. 
               W tym momencie rol� Przewodnicz�cego Rady postrzegam przede wszystkim 
jako rol� arbitra prowadz�cego obrady sesji Rady Miasta oraz osoby rozstrzygaj�cej ew. 
spory. 
Chciałbym w swojej pracy skupi� si� na sprawnym przygotowaniu materiałów na sesj� 
oraz sprawnym prowadzeniu obrad sesji – Na drugim planie stawiam sprawy 
reprezentowania Miasta – le�y to w gestii Pana Burmistrza. 
Jestem do Pa�stwa dyspozycji.”    
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                  Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  kontynuuj�c Porz�dek 
obrad – ogłosił przyst�pienie  do wyboru  Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta  
Mówca przypomniał, �e procedura jest identyczna  jak przy wyborze Przewodnicz�cego 
Rady: 

- Powołanie komisji skrutacyjnej 
- Ustalenie zasad wyboru wiceprzewodnicz�cych 
- Zgłaszanie kandydatów 
- Przeprowadzenie aktu głosowania. 

                  Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e Statut 
Miasta Sandomierza  przewiduje wybór 2 wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta  („I jest tu 
pewna rozbie�no�� z przepisami obowi�zuj�cego prawa – ustawa  o samorz�dzie mówi o 
1-3 wiceprzewodnicz�cych - I jest to temat  do ew. „wyprostowania” na kolejnych 
sesjach”). 
                   Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał zasady głosowania 
prosz�c Pani� Dorot� Mamot – Radc� prawnego o ew. uwagi. 
 
Pani Dorota Mamot – Radca prawny  
 
                    Potwierdziła, �e zasady s� takie same  jak przy wyborze Przewodnicz�cego  
i podkre�liła, i� w przypadku , gdy jest wi�cej kandydatów na wiceprzewodnicz�cego ni� 
dwóch na Karcie do głosowania nie mo�e  zosta� wi�cej nazwisk nie skre�lonych  ni� 2. 
 
Rada Miasta Sandomierza w głosowaniu jawnym jednomy�lnie  (21 „za”)  ustaliła zasady 
głosowania: 
 - Na karcie do głosowania  nazwiska kandydatów  b�d� umieszczone w kolejno�ci    
    alfabetycznej.  
-  Radny pozostawia nazwiska  kandydatów , na których głosuje. 
-  Tajno�� zapewni  sala przyległa do sali obrad.  
                       Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaproponował  
powołanie  komisji skrutacyjnej w tym samym składzie  osobowym, jak przy wyborze 
Przewodnicz�cego Rady, „która tak doskonale si� sprawdziła pod przewodnictwem  Pana 
Andrzeja Glenia”  oraz poprosił o ew. inne propozycje w tej sprawie. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Powiedział, �e przychyla si� do propozycji Pana Przewodnicz�cego -  przy zało�eniu, �e 
nikt z komisji skrutacyjnej nie b�dzie kandydował  na Wiceprzewodnicz�cego Rady 
Miasta 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał Członków 
Komisji skrutacyjnej o zgod�  i po uzyskaniu odpowiedzi twierdz�cej , na podstawie 
wyniku głosowania (21 „za”)  stwierdził jednomy�lne powołanie przez Rad� Miasta 
Komisji skrutacyjnej ds. wyboru wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta w nast�puj�cym 
składzie: Pan Wojciech  Czerwiec, Pan Andrzej Gle�, Pan Robert Sobieraj. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o zgłaszanie kandydatów  
na Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza. 
                  Wobec braku zgłosze� ze strony Radnych Pan Przewodnicz�cy,  wyra�aj�c  
pełne przekonanie, �e ka�dy z Pa�stwa Radnych mógłby by�  wiceprzewodnicz�cym Rady 
Miasta i z ka�dym jako przewodnicz�cy mógłby współpracowa� zgłosił kandydatury: Pana 
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Marcelego Czerwi�skiego i  Pana Jacka Dybusa podkre�laj�c ich do�wiadczenie w pracy 
samorz�dowej: 
Pan Marceli Czerwi�ski – dwukrotnie był radnym miejskim oraz  radnym powiatu. Pełnił 
funkcje : Przewodnicz�cego Rady Miasta, Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta i Rady 
Powiatu ( tak�e w poprzedniej kadencji). 
Pan Jacek Dybus jest Radnym Sandomierza od 1994 roku, ma ogromne do�wiadczenie. 
Był przewodnicz�cym kilku komisji Rady Miasta, zna Sandomierz i jego problemy. 
Obydwaj kandydaci to osoby znane i powa�ane. 
 
Pani Agnieszka Fra�czak 
 
Zgłosiła  kandydatur� Pana Marka Hara�czyka uzasadniaj�c: Radny poprzedniej kadencji, 
jako kandydat na Burmistrza Sandomierza osi�gn�ł  bardzo dobry wynik wyborczy. 
 
                      Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: „Czy s� 
jeszcze inne kandydatury ?”  i wobec braku zgłosze�  zamkn�ł list� kandydatów, a 
nast�pnie zapytał  Pana Marka Hara�czyka, Pana Marcelego Czerwi�skiego  oraz Pana 
Jacka Dybusa : Czy wyra�aj� zgod� na kandydowanie ? – Wszyscy kandydaci udzielili 
odpowiedzi twierdz�cej. 
 
Pan Przewodnicz�cy zwracaj�c si� do Komisji Skrutacyjnej poprosił o przyst�pienie do 
pracy, przygotowanie Kart do głosowania z nazwiskami  kandydatów   oraz  zarz�dził  
10-cio  minutow� przerw�. 
 
  Po zako�czeniu przerwy Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta wznowił 
obrady. 
 
Pan Andrzej Gle�  odczytał skład komisji skrutacyjnej, która ukonstytuowała si� 
nast�puj�co: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy komisji 
Pan Wojciech Czerwiec – Sekretarz komisji 
Pan Robert Sobieraj – Członek Komisji 
        Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej odczytał tre�� karty do 
głosowania oraz po przeliczeniu  kart  stwierdził, �e kart jest 21, za�  urna została 
sprawdzona i  zaplombowana (zgodnie z uchwalonym Regulaminem). 
 
Tre�� Karty do głosowania   
 
„Karta do głosowania  w sprawie wyboru wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta 
Sandomierza,  nazwiska kandydatów: 
   
Imi� i nazwisko   kandydata – Marceli Czerwi�ski 
Imi� i nazwisko   kandydata -  Jacek Dybus 
Imi� i nazwisko   kandydata – Marek Hara�czyk 
 
Dzisiejsza data tj. 27 listopad 2006 rok  „ 
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                   Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Kto jest za 
przyj�ciem  przedstawionej tre�ci kart do głosowania: 21 „za”, 0 „ przeciw”, 0  
„wstrzymuj�cych si�” 
i na podstawie wyników głosowania stwierdził, �e Rada Miasta ustaliła tre�� karty . 
Zasady głosowania zostały raz jeszcze przypomniane przez Komisj� skrutacyjn�  oraz 
Pani� Dorot� Mamot – Radc� prawnego Urz�du. 
                  Nast�pnie komisja skrutacyjna przy pomocy listy obecno�ci przeprowadziła 
głosowanie tajne: Radni po otrzymaniu karty do głosowania wchodzili do sali przyległej   
i dokonywali aktu głosowania  wrzucaj�c głosy do urny, uprzednio sprawdzonej i 
opiecz�towanej, b�d�cej w centralnym miejscu sali obrad. 
 
                      Przewodnicz�cy Rady Miasta  ogłosił przerw� na czas liczenia głosów, a po 
zgłoszeniu przez  Komisj� skrutacyjn� faktu zako�czenia tych czynno�ci wznowił obrady. 
 
                      Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji skrutacyjnej odczytał  Protokół 
komisji skrutacyjnej  - jak Zał�cznik stwierdzaj�cy, uzyskanie bezwzgl�dnej wi�kszo�ci 
głosów  przez radnych: Pana Marcelego Czerwi�skiego – 14 głosów „za” i Pana Jacka 
Dybusa – 12 głosów „za”. 
 
               Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  na podstawie wyników 
głosowania zawartych w Protokole Komisji skrutacyjnej  stwierdził wybór Pana Marcelego 
Czerwi�skiego i Pana  Jacka Dybusa na Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta 
Sandomierza. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy zapytał o ew. uwagi dot. projektu uchwały i „�eby 
formalno�ci stało si� zado��” poddał pod głosowanie jawne  projekt uchwały w sprawie 
wyboru Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza  (21 „za”, 0 „przeciw’, 0 
„wstrzymuj�cych si�”) i stwierdził jednomy�lne podj�cie przez Rad� 
 
                                                    Uchwały Nr I/3/2006  
         w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza  
 
Pan Marceli Czerwi�ski, w imieniu własnym oraz Pana  Jacka Dybusa,  dzi�kuj�c za  
okazane zaufanie, poinformował zebranych,  �e podobnie jak w ubiegłej kadencji „jako 
Radni b�d� uczestniczy� we wszystkich sesjach i wszystkich komisjach”. 
Jako Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  zapewnił, �e swoje obowi�zki b�d� 
wypełnia� sumiennie, a ich pełne zaanga�owanie pomo�e „ w idealny sposób  pracowa� 
Przewodnicz�cemu Rady”. 
 
Ad. 4 
 
Sprawozdanie Burmistrza Sandomierza IV kadencji o stanie Miasta. 
 
                   Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił zebranym 
opracowanie, w którym przedstawiono  najwa�niejsze dokonania, zrealizowane inwestycje 
i przedsi�wzi�cia oraz zapocz�tkowane zadania, inicjatywy i plany wymagaj�ce 
kontynuacji przez samorz�d V kadencji. 
Pan Burmistrz podkre�lił, �e zostawił  Miasto w du�o lepszej kondycji ni� go przej�ł w 
2002 roku i jest dumny z zakresu prac wykonanych dla Miasta i jego Mieszka�ców  
w okresie ostatniego czterolecia. 
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Ad. 5 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza przyst�puj�c 
do realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad zaproponował nast�puj�c� kolejno��:  
- Sprawy organizacyjne 
- Ew. wyst�pienia Radnych 
- Wyst�pienia Mieszka�ców  Sandomierza zgłaszaj�cych si� „do zabrania głosu” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: 
 
- Zaproponował, aby kolejna sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła si� 6 grudnia 2006 
   roku, tradycyjnie w �rod�, o godzinie 13,00. 
- Uprzedził Pa�stwa Radnych, �e w zwi�zku z w/w terminem sesji nie zostanie    
  dotrzymany statutowy termin  dostarczenia Radnym materiałów na sesj� „za co z góry 
  Pa�stwa przepraszam”. 
  (Zgodnie ze Statutem materiały  powinny by� przekazane w dniu jutrzejszym, tj. we  
  wtorek Pan Przewodnicz�cy obiecał, �e „postaramy si� dostarczy� je w �rod�”)   
- Powiedział, �e bardzo  wa�nym elementem pracy Radnego jest praca w komisjach –   
   zasady  funkcjonowania komisji (szczególnie dla Radnych , którzy s� radnymi po raz 
   pierwszy) przedstawi  Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta.  
- Przypomniał, �e Miasto jest na etapie przygotowywania projektu bud�etu’2007. 
”I to, �e  my jeszcze nie jeste�my do ko�ca zorganizowani nie zwalnia nas z obowi�zku   
  rozpocz�cia prac nad bud�etem .Zach�cam Pa�stwa do zapoznania si� z projektem  
  bud�etu przygotowanym przez Pana Burmistrza”. 
- Powiedział, �e „Odno�nie organizacji sesji b�d� chciał zaproponowa� Pa�stwu zmian�  
  sposobu dostarczania dokumentów. Wi�kszo�� osób, a  z pewno�ci� znaczna cz���  
  z Pa�stwa  ma adres e-mailowy i nie widz� powodu, aby zamiast formy papierowej 
  (albo obok formy papierowej) nie dostarcza� e-mailem. Taniej, szybciej - oszcz�dzamy 
   czas, papier”. 
- Poinformował  o obowi�zku zło�enia O�wiadcze� maj�tkowych oraz odczytał „literalnie” 
   informacj� na w/w temat (Patrz Zał�cznik). 
 
                  Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił Pana Marcelego 
Czerwi�skiego – Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta o przedstawienie Pa�stwu Radnym 
informacji na temat  komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady:   

- Poinformował, �e Rada Miasta Sandomierza powołuje 9 komisji stałych (patrz § 18 
Statutu Miasta Sandomierza) 

- Przedstawił zakresy  działania komisji stałych Rady Miasta. 
- Powiedział, �e zgodnie ze Statutem radny  ma obowi�zek by� członkiem co 

najmniej dwóch komisji stałych. 
- Przedstawił termin składania przez Radnych akcesu do komisji stałych  -  
      4 grudzie�  2006 roku (poniedziałek), godz. 15,00. 
 

Pani Agnieszka Fra�czak 
 
Powiedziała,�e 
- Chciałaby, aby sesje Rady Miasta były o godzin� pó�niej tj. o 14,00 
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  „Ja mam III klas� , to s� małe dzieci, nie ma mnie kto zast�pi�” 
- Prosi równie� przewodnicz�cych komisji stałych, aby posiedzenia komisji były nie  
   wcze�niej ni� o godz.14,00. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Zaapelował, aby sesje odbywały si� w godzinach popołudniowych- tak jak dzisiaj, a nie 
w godzinach pracy. 
Radny swój apel uzasadniał wi�ksz� wówczas dost�pno�ci� dla Mieszkanców: ”Cz�sto 
słyszałem skargi mieszka�ców, kiedy urz�dowały poprzednie Rady.”  
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, �e popiera głos Pana Krzysztofa Kandefera i te� uwa�a, �e  sesje powinny 
odbywa� si� pó�niej. 
 
               Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, i� nie ma 
mo�liwo�ci  usatysfakcjonowania wszystkich, ale wnioski  zostały przyj�te i „jest to temat 
dla Prezydium Rady”. 
„	eby przeci�� dalsza dyskusj�” Pan Przewodnicz�cy o�wiadczył, �e  zgodnie z 
wnioskiem Pani Agnieszki Fra�czak, najbli�sza sesja odb�dzie si� 6 grudnia o godzinie 
14,00. 
 
Pan Marek Bronkowski  
 
               Poinformował, �e zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza powstał Klub 
Radnych, w skład którego wchodz� Radni z  Komitetu Wyborczego „Sandomierz Razem”  
(6 osób) oraz Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto” (3 osoby). 
Klub nosi nazw� „Nasze Miasto Razem” – Przewodnicz�cym Klubu został mówi�cy te 
słowa – Pan Marek Bronkowski. 
 
Pan Przewodnicz�cy Janusz Sochacki poprosił o wypowiedz Pani� Mari� Rudzi�sk�. 
 
Pani Maria Rudzi�ska – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, �e chciałaby poruszy� spraw� ostatnich wyborów. 
„Były niektóre Komitety, których przedstawiciele tutaj s�, którzy obra�ali nas , obywateli 
Miasta Sandomierza. 
Prosz� Pa�stwa my nie jeste�my dewotami. Tak mówiło  o nas „Kocham Sandomierz”. 
My sobie nie �yczymy. My jeste�my rodowitymi obywatelami Miasta Sandomierza i 
��damy szacunku. Tak nie mo�na post�powa�.” 
 
               Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady poprosił uczestnicz�cych w sesji, 
�eby komentuj�c  i oceniaj�c czas  przeszły  wzi�� poprawk�  na „czas wyborów”, które 
rz�dz� si� swoimi prawami i nie zawsze s� na wysokim poziomie – Nie czas na rozgrywki 
i rozliczenia. 
„Czas zako�czy� kampani� wyborcz� i wzi�� si� do wspólnej pracy” – zako�czył 
wypowiedz Pan Przewodnicz�cy. 
 



 12 

Pan Zenon Pa� 
 
Powiedział, �e wiele rzeczy mu si� nie podoba „Podobnie jak Pani Rudzi�skiej”. 
Zdaniem mówcy jeden z kandydatów na Burmistrza  stwierdził w roznoszonych ulotkach , 
�e wie jak rozwi�za� problem mieszkaniowy w Sandomierzu. 
Pan Zenon Pa�  wyraził zdziwienie , dlaczego b�d�c przez 4 lata radnym , uczestnicz�c w 
komisjach i sesjach Rady  tego programu nie wdro�ył”. 
 
Pan Andrzej Składkowski - Mieszkaniec Sandomierza  
 
Podzi�kował Panu Burmistrzowi za wykonanie szeregu prac przy ulicy Lwowskiej oraz w 
Nadbrzeziu. 
 
Pani Krystyna Socha – Przewodnicz�ca  Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego 
 
W imieniu Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego Pani Przewodnicz�ca wr�czyła Pa�stwu 
Radnym i Panu Burmistrzowi okoliczno�ciowe dyplomy oraz zło�yła  serdeczne 
gratulacje, �ycz�c wielu sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji reprezentowania 
społeczno�ci lokalnej. 
Pani Krystyna Socha  wyraziła nadziej� na „ twórcz� i owocn� współprac�.” 
 
Pan Jerzy Borowski -Burmistrz Sandomierza  oraz Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy 
Rady Miasta  podzi�kowali za gratulacje i „ciepłe słowa”. 
Pan Przewodnicz�cy zadeklarował ch�� współpracy ze Zwi�zkiem Nauczycielstwa 
Polskiego, prosz�c jednocze�nie o krytyczn� i �yczliw� krytyk�. 
 
Ad. 6 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie Porz�dku 
obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł I sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
                    Na tym zako�czono I plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza V 
kadencji. 
 
 
 
Przewodnicz�cy obrad                                                            Przewodnicz�cy  
Radny najstarszy wiekiem                                                      Rady Miasta Sandomierza        
Władysław Teter                                                                      Janusz Sochacki 
 
           
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 


