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                                                            Protokół  Nr 10 

                                        z   X sesji Rady Miasta Sandomierza 

                                               28  maja  2015 roku –  Ratusz 

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych działając  
w interesie osób fizycznych. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 
września 2001r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 677). 
 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 

Godz. zakończenia  sesji –  14.25 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył X sesję 

Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego 

– Burmistrza Miasta Sandomierza,  Katarzynę Zioło –  Panią Asystent Burmistrza 

Sandomierza, Pana  Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta Sandomierza,  Naczelników 

Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek Komunalnych, 

dziennikarzy oraz zgromadzonych Gości. 

 

W  X sesji udział wzięło  21 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności. 

Radny – Pan Tomasz Frańczak – spóźnienie usprawiedliwione.                     

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

quorum.   

 

Ad. 2 

 

 Powołanie sekretarza obrad. 

 

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

dzisiejszej sesji  i zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Anwajlera – Radnego Miasta 

Sandomierza. 

 

Radny - Pan Andrzej  Anwajler   wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  

 i wobec braku innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 

Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Andrzej Anwajler  został sekretarzem X sesji Rady 

Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu 3. 

Porządku obrad,  poprosił o ew. wnioski, uwagi dotyczące  Porządku obrad  X sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
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- Poprosił o wprowadzenie  do  Porządku obrad  X sesji Rady Miasta  Sandomierza  projektu 

uchwały: 

-    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (dot. dotacji OPS) 

-    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (dot. współfinansowania przebudowy    

     ulicy Ożarowskiej) 

-    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (adaptacji pomieszczeń  dla nowo 

powstałego żłobka) 

-    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (Pomoc finansowa dla KS „Wisły 

Sandomierz”) 

Prosząc  Państwa radnych o przychylenie się do wniosku  Pan Burmistrz powiedział: 

-   Szczegółowych informacji udzieli podczas rozpatrywania danego projektu uchwały. 

-    W/w projekty uchwał  były opiniowane przez komisje merytoryczną. 

Kończąc wypowiedz  Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza   zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z prośbą  o umożliwienie wystąpienia.  

obecnemu na sesji, Panu Dominikowi  Abłamowiczowi – Dyrektorowi Muzeum Okręgowego 

w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał: Kto z Państwa 

radnych wyraża zgodę na rozszerzenie  Porządku obrad X sesji Rady Miasta Sandomierza  

o projekty uchwał - jak niżej: 

1)Podjęcie uchwały  sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.- poz. 18.  Porządku obrad    

   X sesji. 

Wynik  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

2)Podjęcie uchwały  sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.- poz. 19.  Porządku obrad    

   X sesji. 

Wynik  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

3)Podjęcie uchwały  sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.- poz. 20.  Porządku obrad    

   X sesji. 

Wynik  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wstrzymujących się” 

 

4)Podjęcie uchwały  sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.- poz. 21.  Porządku obrad    

   X sesji. 

Wynik  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

Pozostałe  punkty Porządku obrad otrzymują pozycje:      

22. Informacja i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta ,  wolne wnioski, sprawy  

      różne. 

23. Interpelacje i zapytania Radnych. 

24. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Porządek obrad X sesji Rady Miasta  z uwzględnieniem przyjętych 

przez Radę Miasta Sandomierza zmian. 

Wynik  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  Porządku obrad X sesji Rady Miasta  - 

jak niżej: 

 

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
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 2.Powołanie sekretarza obrad. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 5.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 6.Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania w Sandomierzu. 

 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska”  

     w Sandomierzu  

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego dla  terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina  

w Sandomierzu   

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  

     zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

      22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  

      miejskim przy ul. Przemysłowej  w Sandomierzu  

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  

     parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

     parkowania na terenie Sandomierza. 

13.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta  Sandomierza  dotyczących   

     składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy  

     projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  

     Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na IX sesji Rady Miasta  

    Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

14.Podjęcie uchwał w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  

     projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach  

     Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  

     2020.  

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

     11 grudnia 2014  roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  

      i ustalenia ich składów osobowych  

16. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz.
1
 

17.Przyjęcie Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

22.Komunikaty i informacja Przewodniczącego Rady miasta Sandomierza o działaniach  

     podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

23.Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wniosku, sprawy różne. 

24.Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 

                     Przyjęcie Protokołu z VII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że  

                                                 
1
 Z uwagi na obszerność  opracowania materiały do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
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- Protokół z VII  sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłożony  do wglądu w  biurze       

  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 

- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w    sesji Rady  

   Miasta Sandomierza. 

   Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z VII sesji 

Rady Miasta Sandomierza. 

 

Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że: 

- Zmarł dr Andrzej Chrząstowski – Człowiek dla którego Sandomierz  był zawsze na 

pierwszym miejscu: w Jego sercu, w Jego umyśle i w Jego działalności.  

- Był kilkakrotnie nominowany do Sandomierzanina roku.  

-   W dniu dzisiejszym,  w Krakowie odbywa się Jego  pogrzeb. 

Pan Przewodniczący  poprosił zebranych  o powstanie i uczczenie chwilą ciszy  pamięć dr. 

Andrzeja Chrząstowskiego. 

 

Ad. 5 

               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

  

Powiedział: „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.” 

Poza tym, miedzy innymi: 

-  Trwają prace w zakresie przebudowy i remontu infrastruktury drogowej w prawobrzeżnej 

części miasta oraz przebudowy i remontu ul. 11 Listopada.  

- Dokonano wyboru oferty na zadanie remont ul. II Pułku Piechoty Legionów, przetarg 

wygrała firma Inter Bet z Tarnobrzega.  

- Opracowano  dokumentację projektową na zadanie budowy osiedlowego placu zabaw przy 

ul. Schinzla.  

- Odbyło się spotkanie przedstawicieli województw lubelskiego i świętokrzyskiego  

w celu uzgodnienia Parametrów Punktów Styku Regionalnych Sieci Szerokopasmowych 

- W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. gościliśmy Marszałków w/w 

województw oraz przedstawicieli Rządu. 

 Przygotowano dokumentację techniczną następujących zadań:  

 Remont chodników na terenie miasta, 

 Remont ulicy Mariackiej 

 Remont ulicy Sokolnickiego 

 Podpisano umowy na zadania: 

 Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe Przedszkola Samorządowego Nr 1, 

 Roboty remontowe Przedszkola Samorządowego Nr 7, 

 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2, 

 Remont świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1, 

 Remont schodów od ulicy Podwale Górne do ulicy Reformackiej, 
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 Remont ulic: Reymonta, Frankowskiego, 

 Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Sandomierz a Powiatem Sandomierskim na 

darowiznę działek przy ulicy Milberta.  

 Wydano 684 abonamenty na strefy płatnego parkowania.  

 Wydarzenia kulturalne i sportowe:  

 25.04 – otwarcie wystawy plenerowej zdjęć dawnego Sandomierza pt. „Zaszły 

Zmiany”,  

 3.05 – obchody Narodowego Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

 8.05 – obchody 70 rocznicy Narodowego Dnia Zwycięstwa,  

 26.04 – inauguracja sezonu turystycznego,  

 27.05 – 3.05 – XII Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych, w tym roku gościliśmy 

Panią Maję Komorowską oraz Pana Krzysztofa Zanussiego,  

 12.05 – III miejsce Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu w Świętokrzyskim Turniej 

Innowacji i Kreatywności,  

 16.05 – Sandomierska Noc Muzeów 2015,  

 25.05 – Dzień otwarty MOSiR: odbyło się wiele imprez i zawodów sportowych,  

 9-10.05 – Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów,  

 15.05 – Maraton Rowerowy, w którym wzięło udział ok. 400 uczestników,  

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  „5” zdobył Mistrzostwo Województwa 

Świętokrzyskiego w piłce siatkowej dziewcząt - zwycięstwo było zwieńczeniem XX- 

lecia Klubu.  

 Z początkiem maja ruszyły kolejne zdjęcia do serialu „Ojciec Mateusz”. Mamy 

potwierdzenie, że jeszcze co najmniej 2 lata będziemy gościć ekipę filmową - Według 

informacji producenta oglądalność serialu wynosi ok. 5 000 000 widzów.  

 

                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Podziękował Panu Burmistrzowi  za wystąpienie. 

- Powiedział, że  było to nawet podwójne zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych i „To 

zwycięstwo  świętowaliśmy  z Panem Burmistrzem dosyć okazale. Jest się czym chwalić. To 

naprawdę  ogromny powód do dumy i wskazówka do tego, aby i pozostałe Stowarzyszenia w 

Mieście   funkcjonowały w podobny sposób.” 

-  Zaprosił do dyskusji . 

 

Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza  

 

 Powiedział, między innymi: 

- Na poprzedniej sesji składał  interpelację  w/s płyt jomba, które zostały   przez Spółkę 

SORH usunięte z placu targowego i do tej pory nie otrzymał na nią  odpowiedzi. 

- Chodzi o powierzchnię  1500 m kw. - to jest  ok. 2000 tys. zbrojonych płyt (jedna sztuka 

kosztuje 35 zł) 

- Płyty można było wykorzystać, gdyż duża część placu  nie jest utwardzona. 

- Pozostaje pytanie: Co Spółka SORH zrobiła z tymi płytami ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
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Powiedział: 

- Zobowiązał Prezesa SORH do udzielenia odpowiedzi na złożoną interpelację. 

- Z przedstawionej informacji wynika, że  płyty  zostały wykorzystane do  wzmocnienia 

fundamentu pod nowo powstałymi obiektami (stanowiły podbudowę). 

 

Pan Zbigniew Rusak - radny Sandomierza 

 

Powiedział, że: 

- Jest to niemożliwe, gdyż stan zerowy w tych obiektach jest na poziomie  płyt jomba  wokół 

nich. 

- Prosi o zweryfikowanie  tej informacji przez inspektora nadzoru. 

- Uważa tego typu działanie za niedopuszczalne  i chce wiedzieć kto  udzielił pozwolenia na 

zabetonowanie tych płyt (chodzi o gospodarność). 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił: 

- Z.P. – Mieszkańca Sandomierza o zajęcie  miejsca przeznaczonego dla widzów (zgodnie z § 

31 Statutu Miasta Sandomierza) 

- O wypowiedz Pana Marcina Ciszkiewicza – Prezesa SORH S.A. 

 

Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes SORH S.A. 

 

Powiedział, między innymi: 

- Na placu targowym obiekty nie są na stałe związane z gruntem. 

- Tylko niewielka część  tych płyt została zdjęta (wykorzystano je „do  uzupełnienia  

zniszczonych płyt”) 

- Od wizyty Papieża nie  było modernizacji  placu targowego. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

 Powiedział: 

- Jakim prawem Spółka SORH dysponowała mieniem komunalnym ? 

- Prosi o wszczęcie procedur wyjaśniających. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Pan Burmistrz jako przedstawiciel organu właścicielskiego, posiadający  zdecydowaną 

większość akcji w Spółce SORH S.A. przedstawi radnemu stosowną odpowiedz. 

- Być może  członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta  

spotkają się  na Placu targowym. 

 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

- Zamknął  rozpatrzenie punktu 5. Porządku obrad  X sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- Udzielił głosu  obecnej na sesji  M.R. – Mieszkance Sandomierza z uwagi na zasługi  

i podeszły wiek. 

 

M.R. – Mieszkanka Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Przed wojną mieliśmy Posła -  Pana Mieczysława Krawczyńskiego ( rozstrzelany podczas 

okupacji), który „zostawił Miastu po sobie dwie kamienice”. 
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W Sandomierzu jest ulica Schinzla i Dobkiewicza – cyt.”Może chociaż tabliczkę na domu 

umieścić ?”  

-  Ścieżka rowerowa przy ulicy 11 Listopada nie ma racji bytu i z jej powodu   mieszkańcy nie 

będą wykopywać żywopłotów, „Bo są bardzo ładne, a na spotkaniu z mieszkańcami Pan 

Burmistrz  obiecał , że nie będzie takiej potrzeby”. 

- „Muszę się Państwu pochwalić’, że w czasie, gdy Przewodniczącym Rady był Pan 

Tenderowicz  „tu na tej sali  za pracę dla Miasta dostałam Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski”. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Zwracając się do Przedmówczyni powiedział; 

- Dokumentacja została wykonana przez określone służby Miasta i Powiatu, które wydały  

stosowną decyzję – zgodę na budowę (w tym lokalizację parkingów i ścieżki rowerowej). 

- Zgodnie z przepisami   o wszystkich działaniach  byli informowani  zainteresowani tj. 

mieszkańcy ulicy 11 Listopada. 

- Na tym etapie budowy nie ma możliwości  zmiany przebiegu ścieżki rowerowej – Zgodnie  

z umową    teren został przejęty przez wykonawcę, który jest tam teraz gospodarzem. 

- Zawsze istnieje możliwość  przesadzenia  roślin  w inne miejsce. 

 

M.R. - Mieszkanka Sandomierza 

 

- Przypomniała  sprawę dotyczącą   planów budowy parkingów  na tej ulicy. 

- Zapytała czy miasto wykopując drzewa  miało zezwolenie  konserwatora ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Zapewnił, że  wszystkie działania, które podejmuje jako Burmistrz są   zgodne z prawem 

(stosowne zezwolenia, w tym od Konserwatora Zabytków jeżeli   dotyczą  strefy 

konserwatorskiej) 

 

Ad. 6  

 

  Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania w Sandomierzu. 

 

Pan Marian J. Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił informację (jak 

Załącznik do protokołu) 

  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował  za wystąpienie  

i zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

- Przedstawił działalność Fundacji Sandomierskiej  w okresie jej funkcjonowania 

- Zgłosił wniosek  o uhonorowanie   Fundacji Sandomierskiej  za dotychczasowa działalność 

na rzecz samorządu przez ostatnie 20 lat. 

 

Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza  

 

Powiedziała: 
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- Ponad rok temu  pomagała  młodemu człowiekowi  w umożliwieniu odbycia stażu: zostały 

przygotowane wszystkie dokumenty, nawet  znaleziono  pracodawcę gwarantującego 

zatrudnienie „od zaraz” , a w Powiatowym Urzędzie Pracy powiedziano, ze  na załatwienie 

sprawy PUP ma  miesiąc czasu. 

- Nie może tak być, aby w takiej sytuacji formalności trwały 30 dni. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: czy istnieje możliwość  rozszerzenia działalności PUP  np. na szukanie inwestorów ? 

 

Pan Marian J. Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Powiedział, między innymi: 

- Sugestie Pana Jacka Dybusa przekaże Panu Staroście. 

- Ustawa mówi jednoznacznie: wnioski rozpatruje się w ciągu 30 dni. 

Zdarza się , że w ciągu jednego dnia wpływa 150 wniosków (środki finansowe wpływają 

cyklicznie) i nie jest możliwe  ich załatwienie w ciągu jednego dnia. 

- Jako dyrektor czuwa nad  załatwianiem wszystkich spraw „bez zbędnej zwłoki”, chociaż 

wiąże się to z ogromem  tzw. papierologii” 

- „W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy   sto kilkadziesiąt wniosków do załatwienia.” 

 

Ad. 7  
 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu  

 zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska”  

 w Sandomierzu 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Kwestię przyjęcia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego „Ożarowska” 

„staramy się załatwić od wielu lat” - Ma ona już swoją historię, do której nie będzie wracał. 

- Prosi Radę Miasta, aby w dniu dzisiejszym rozstrzygnęła tę  sprawę, bo „Za długo to trwa.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa powiedział, że: 

- Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

- Podjęcie uchwały  jest warunkiem  przyjścia z pomocą osobom mającym  zastrzeżenia do  

MPZP „Ożarowska”. 

-  W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby zainteresowane projektem uchwały. 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2a 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia.  

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 
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Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2a  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2a 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2b 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2b  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2b 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2c 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2c  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2c 

 

Załącznik   Nr 3 – Rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach  finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w projekcie zmiany Nr II miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska” 

w Sandomierzu należących do zadań własnych gminy. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3 do projektu uchwały  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 
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- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Załącznika Nr 3 do projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska”  w Sandomierzu. 

 

Następnie Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na  brak  zgłoszeń: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska”  

w Sandomierzu wraz z załącznikami. 

- I w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  

stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

                                                  Uchwały Nr  X/66//2015 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska”  w Sandomierzu 

 

  Ad. 8  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego dla  terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina  

w Sandomierzu   
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa powiedział, że: 

- Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

- W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby zainteresowane projektem uchwały. 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2a 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

 poddał pod głosowanie:  

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2a  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2a 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2b 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 
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Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2b  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2b 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2c 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2c  

(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2c 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2d 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Właścicielka  działki przy ulicy Polnej, której dotyczy rozstrzygnięcie 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Zabranie 5 metrów działki nie ma  żadnego uzasadnienia – w tym miejscu nie  jest potrzebna 

tak szeroka droga (wystarczy chodnik  z jednej strony). 

- Ponieważ uchwalanie  tego planu „ciągnie się” od 2006 roku,  sprawa dotyczy  w znacznej 

części  działek ogrodzonych , co z kolei wiąże się z wysokimi odszkodowaniami. 

 

Pan  Rafał Kołtyś  - architekt – Projektant MPZP dla terenów w rejonie ulic: Polnej, 

Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu 

 

Powiedział, między innymi: 

- Wszystkie  drogi publiczne objęte tym planem  spełniają normy określone  ustawą: prawo 

budowlane. 

- Drogi, w zależności od kategorii, o szerokości   minimum 10 m, 12 m, mają zapewnić 

również  możliwość prowadzenia w drodze  infrastruktury technicznej (wodociąg, 

kanalizacja, gaz). 

 

Pan Marcin Marzec – Radny Miasta Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 

- Obecnie jesteśmy w tzw. martwym punkcie. 

- Zatwierdzenie  tego Planu pozwoli   właścicielom działek  na podjęcie  ew. dalszych kroków 

dot. zmian w tym Planie, a Radzie Miasta na  „pochylanie się  nad  tymi wnioskami -  jak się 

wydaje w większości  słusznymi”. 

 

Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, miedzy innymi, że: 

- Mając w ręku   ten Plan (zgodny ze Studium), który jest prawem można rozpocząć dyskusję. 

-Podjęcie  tej  uchwały  daje również   Burmistrzowi Sandomierza  możliwość rozstrzygania  

konkretnych  spraw  związanych  z tym Planem (w tym również finansowych). 

 

Pan Andrzej Bolewski –  radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Dyskusja na posiedzeniu Komisji  była merytoryczna. 

- Jeżeli nie uchwalimy tego MPZP , to nadal będziemy się „ kołować  we własnym sosie”. 

- Po podjęciu uchwały powstaną  nowe tereny budowlane, miasto będzie się rozwijało. 

 

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2d  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, ( w głosowaniu  

uczestniczył już radny – Pan Tomasz Frańczak) 

 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2d 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2e 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2e  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2e 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2f 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2f  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2f 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2g 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2g  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2g 

 

Rozstrzygnięcia  Nr 2h 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Odczytał treść uwagi do projektu uchwały i treść rozstrzygnięcia. 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Rozstrzygnięcie Nr 2h  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził przyjęcie  przez  Radę Miasta Sandomierza Rozstrzygnięcia Nr 2h 

 

 

Załącznik   Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach  finansowania inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, określonych w projekcie zmiany  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poprosił o opinię przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3 do projektu uchwały  

(Wynik głosowania: 21„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - Stwierdził przyjęcie  

przez  Radę Miasta Sandomierza Załącznika Nr 3 do projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla  terenów w 

rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu   
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Następnie Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na  brak  zgłoszeń: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla  terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve 

Regina w Sandomierzu   

- I w wyniku głosowania: 21 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  

stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

                                    Uchwały Nr X/67/2015 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla  

terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu   

 

Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poprosił Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu o  przygotowanie prezentacji. 

- Ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

Po przewie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady X 

sesji Rady Miasta Sandomierza i poprosił o zabranie głosu  Pana Dominika Abłamowicza – 

Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

Pan Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

 

Powiedział, między innymi: 

- Kilka zdań o swoim wykształceniu i  dotychczasowej drodze zawodowej. 

-  Przedstawił „dzień dzisiejszy”  Muzeum oraz planowane  kierunki rozwoju placówki  na 

najbliższe lata, w tym o: 

               - Stanie zatrudnienia placówki, 

               - Potrzebie zainstalowania windy w obiekcie oraz  zagospodarowania przestrzeni  

                 wokół  Muzeum, 

               - Pomyśle  tworzenia Muzeum  Okręgowego w Sandomierzu  jako swoistego  

                  Centrum historycznej  wielokulturowości, tolerancji i współpracy’. 

               -  Budżecie  rocznym placówki: planowane i oczekiwane, 

               - Możliwości pozyskania  funduszy unijnych  „by dokonać czegoś co nazywamy  

                  roboczo rewitalizacją siedziby   królewskiej – Muzeum Okręgowego  

                  w Sandomierzu wraz z doposażeniem” 

               -  Korzyściach płynących z istnienia placówki muzealnej  na terenie Miasta. 

               - Chętnie odpowie na ewentualne pytania. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Dziękuje Panu Dyrektorowi za prezentację. 

- Zapewnił, że dalsza dyskusja  odbywać się będzie w kontekście  tworzenia aktualnej 

Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza – Nie wyobraża sobie funkcjonowania takiego 

dokumentu bez   uwzględnienia   wszystkich elementów  związanych z dziedzictwem 

kulturowym. 

- Z uwagi  na   przyjęty  porządek obrad  dzisiejszej sesji  oraz   plany związane ze   Świętem  

Państwowej Straży Pożarnej nie przewiduje  dyskusji. 

 

Z.P. – Mieszkaniec Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- „Tak nie można.”  

- Pan Przewodniczący „uzurpuje tutaj wszechwładzę”. 

- Jest to rzadka okazja, aby  Dyrektorowi Muzeum zadać pytania. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 

- Wystąpienie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu było   punktem 

nadzwyczajnym, wprowadzonym  za zgodą Radnych Sandomierza. 

- Jeżeli zostanie zaplanowany    punkt w porządku obrad sesji lub komisji Rady Miasta 

Sandomierza , to każdy  zainteresowany będzie mógł  wziąć udział w posiedzeniu. 

 

Ad. 9 

   

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedziała, że: 

- Komisja, której przewodniczy nie zajęła stanowiska z uwagi na nieobecność Pani Skarbnik 

(i w związku z tym  braku informacji na temat  w/w uchwały). 

- Komisja uznała , że przychyli się do opinii Komisji Budżetu i Finansów. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 

której przewodniczy: 

-  Zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

- Wnioskuje  o dokładne zbadanie   przyczyn nałożenia na Urząd Miejski  kary i wyciagnięcie   

konsekwencji w stosunku do  winnych zaniedbania. 

 

Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 

 

Poprosił  o   pełniejszą informację na ten temat (  nie jest członkiem  Komisji Budżetu 

 i Finansów). 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Postanowienie  nakazujące zapłatę  wymienionej w projekcie uchwały  kwoty była  dużym 

zaskoczeniem. 

- Po analizie   całego materiału dotyczącego sprawy wynikało, że w wyniku  zaniedbania  

urzędnika  petent otrzymał  decyzję  616 dni po  dopuszczalnym terminie. 

- Przedsiębiorca  , który  nie otrzymał w terminie decyzji na  złożony wniosek ( chodziło  

o możliwość składowania rur gazowych na placu)  złożył skargę do Wojewody.  

Za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji Wojewoda Świętokrzyski  naliczył karę  

i zobowiązał Urząd do zapłaty (w ciągu 14 dni) 

 

- Jako Burmistrz złożył zażalenie na decyzję Wojewody. 

- W dniu dzisiejszym nie jest w stanie  powiedzieć jaka jest możliwość  wyegzekwowania  tej 

kwoty od winnych zaniedbania. 

 

       Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na  brak kolejnych zgłoszeń: 
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-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok 

- I w wyniku głosowania: 21 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  

stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                              Uchwały Nr X/68/2015 

  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Ad. 10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinie komisje merytoryczne 

Rady Miasta Sandomierza. 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

opinia pozytywna 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  

 

Powiedział, że: 

- Klub Sportowy „Wisła” pobiera opłatę targową z Zieleniaka, Starego Miasta oraz z szaletu – 

i jest to kwota - podobnie jak w roku ubiegłym -   w wysokości  75 tys. zł. 

- Jako Burmistrz chce, aby od przyszłego roku  kwota dotacji dla Klubu „Wisła” była jasno 

określona i dlatego projekt uchwały  określa  termin obowiązywania  do końca 2015 roku. 

 

W związku z  brakiem  kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka –  

Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 

inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja  

w Sandomierzu. 

 

Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”,  0 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 

Sandomierza  21 głosami  „za”, przy   0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się”  podjęła 

 

Uchwałę Nr X/69/2015 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

 

Ad. 11 

 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  

 miejskim przy ul. Przemysłowej  w Sandomierzu  

 

         

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług – 

opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powiedział: 
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- W/w projekt uchwały koryguje   uchwałę  podjętą na  poprzedniej sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

 - Opinia  Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- W związku z zaistniałym błędem  w uchwale poleca artykuł  we „Wspólnocie” opisujący 

podobną sprawę. 

- Ważne jest, aby Rada podejmując  uchwały nie popełniała podobnych błędów.   

- Wobec braku   głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                              Uchwały Nr X/70/2015 

zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 

roku  w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy  

ul. Przemysłowej  w Sandomierzu  

 

 Ad. 12 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

parkowania na terenie Sandomierza. 

  

          Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie 

komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

opinia pozytywna 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja, 

której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                 Uchwały Nr X/71/2015 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

parkowania na terenie Sandomierza. 

  

Ad. 13 

 

Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta  Sandomierza  dotyczących   

składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy  

projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na IX sesji Rady Miasta  

Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział:  

-  Prosi o opinię komisji do wszystkich  8 projektów uchwał. 

-  „Procedować” projekty uchwał będziemy  oddzielnie.  

 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki 

i Promocji powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie  8 projektów  uchwał. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że: 

-  Komisja zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

- Proponuje głosowanie an block. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- W tym przypadku  głosowanie an block nie jest możliwe. 

- Każdy projekt uchwały zostanie przegłosowany oddzielnie , zgodnie z kolejnością – jak  

w dostarczonych materiałach na X sesję. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/58/2015  Rady Miasta   

Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na  

realizację projektu niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał   pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/58/2015  

Rady Miasta   Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na  

realizację projektu niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/72/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/58/2015  Rady Miasta   

Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na  

realizację projektu niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

 

II. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  
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    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2015  

Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską  Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się 

do wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

 

                                             Uchwałę Nr X/73/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

III.     

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/60/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/60/2015  

Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
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Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

 

                                             Uchwałę Nr X/74/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/60/2015  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia  

22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

IV. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/61/2015  Rady Miasta   

Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/61/2015  

Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/75/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/61/2015  Rady Miasta   Sandomierza  z dnia 22 

kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  
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V.  

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/62/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał   pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/62/2015  

Rady Miasta   Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/76/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/62/2015  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia  

22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017  

 

VI. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/63/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/63/2015  

Rady Miasta Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 



 

22 

 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/77/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/63/2015  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia  

22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018.  

 

VII. 

  

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/64/2015  Rady Miasta   

Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał   pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/64/2015  

Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020 

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/78/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/64/2015  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia  

22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 
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    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

VIII.  

 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/65/2015  Rady Miasta   

 Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską  

    Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

    wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  

    Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

    Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2019 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/65/2015  

Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  

wsparcia  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2019 

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/79/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/65/2015  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 22 

kwietnia 2015 roku dotyczącej   składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów  kwalifikujących się do  wsparcia  w ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

Działanie:6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2019.  

 

  Ad. 14  

 

Podjęcie uchwał w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  

projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  

2020. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział:  

-  Opinia Komisji będzie dotyczyła całego pakietu   projektów uchwał. 

- cyt. ”Pan Burmistrz dostosował  fiszki  do obecnych wymogów prawnych.” 
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- Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie  wymienione w porządku obrad 

sesji projekty uchwał. 

-  Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja 

zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

 

I. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych  oraz zabezpieczenia na 

realizację projektu  niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską 

Sandomierz fiszek projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych  oraz zabezpieczenia na realizację 

projektu  niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/80/2015 

w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych   do 

wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

Działanie:2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych  oraz zabezpieczenia na 

realizację projektu  niezbędnych  środków na lata 2016 – 2018. 

 

II. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 
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-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską 

Sandomierz fiszek projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 

    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/81/2015 

w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszki projektowej do wstępnej 

bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

III. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaprosił zebranych do  

dyskusji.  

 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 

-  Poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską 

Sandomierz fiszek projektowych   do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020. 

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

- I na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr X/82/2015 

w sprawie  składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszki projektowej do wstępnej 

bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz  zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020.  

 

Ad. 15 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

11 grudnia 2014  roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  

 i ustalenia ich składów osobowych  

 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Powiedział, że radni: Pan Andrzej Gleń i Pan Zbigniew Rusak  złożyli  stosowne wnioski 

(jak uzasadnienie do projektu uchwały) 

- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie  projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  11 grudnia 2014  roku 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i ustalenia ich składów 

osobowych  

  

(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 

- Stwierdził, ze Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

                                            Uchwałę Nr X/83/2015 

zmieniająca uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  11 grudnia 2014  

roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i ustalenia ich 

składów osobowych  

 

Ad. 16  

 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz.
2
 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Dokument był wyłożony w biurze Rady Miasta  i każdy  mógł się z nim zapoznać. 

- Poprosił o opinię komisje merytoryczne.  

 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna. 

 

W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza: 

-   Zwrócił się z prośbą o przyjęcie informacji  n/t Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 

2014 dla Gminy Sandomierz. 

- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 21 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” 

oraz  0 głosów  „wstrzymujących się” przyjęła  

Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz. 

 

Ad. 17 

 

Przyjęcie Harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza. 

                 

 Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta: 

-   Przypomniał, że w Materiałach na sesję Państwo Radni  otrzymali Harmonogram Dyżurów 

Radnych. 

                                                 
2
 Z uwagi na obszerność  opracowania materiały do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
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-  Powiedział, że 

               -  Zaproponowany Harmonogram  nie jest  „sztywny”  – Radni mogą  się  między  

                  sobą zamieniać dyżurami. 

               -  Często Mieszkańcy  przychodzą do konkretnego radnego i zasadnym byłoby o ew.  

                  zamianie wcześniej uprzedzić biuro Rady Miasta. 

 

Pan Robert Pytka zapytał czy  są pytania dot.  Harmonogramu? 

                   Ponieważ nikt z Państwa Radnych nie miał pytań Pan Robert Pytka - 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Harmonogram dyżuru radnych 

obowiązujący od 7 lipca 2015 roku do 29 grudnia 2015 roku i w wyniku glosowania: 21 „za”, 

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                        Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza. 

         

Ad. 18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

- Poprosił o opinię komisję merytoryczną 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W dniu wczorajszym  do Burmistrza Sandomierza wpłynęło pismo, w którym Pani Anna 

Ziółek – Prezes Klubu Sportowego „Wisła” zwraca się o  60 tysięcy zł,  i które  pozwoli sobie 

odczytać w całości. 

Po przeczytaniu pisma Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  kontynuował 

wypowiedz: 

- W/w pismo było dla Adresata dużym zaskoczeniem: podczas spotkań dotyczących  

obchodów 90. lecia Klubu Sportowego „Wisła”  była mowa o braku  pieniędzy potrzebnych 

do zakończenia rundy wiosennej, ale dopiero teraz wiadomo o jaką kwotę chodzi. 

-  Termin złożenia wniosku oraz forma  „dajcie , bo nam brakuje” jest pewną formą szantażu 

 i jest niedopuszczalna. 

- Klub Sportowy Wisła „ funkcjonuje jak inne tego typu instytucje, otrzymuje od Miasta 

dotację w wysokości140 tys. zł + dochody z Placu  3 Maja, z Rynku Starego Miasta oraz tzw. 

Zieleniaka. 

Dodatkowo – co jest warte podkreślenia -  Klub nie płaci  za użytkowanie   pomieszczeń  na 

Stadionie, za prąd, za gaz- łącznie jest to kwota około 250 tysięcy zł. 

Władze Klubu  powinny zadbać o sponsoring, starać się pozyskiwać   pieniądze z innych  

źródeł. 

- Państwo Radni znają możliwości  budżetu Miasta , a potrzebna jest rezerwa  (wypadki 

losowe patrz: dzisiejsza uchwała związana z karą za   zwłokę w wydaniu decyzji) 

-Dzisiaj wyjątkowo prosi Radę Miasta Sandomierza o podjęcie tej uchwały z uwagi na 

okoliczności. 

- Uważa , że dalsze funkcjonowanie Klubu Sportowego „Wisła” w Sandomierzu w tej formie 

nie  rokuje  dobrze  dalszej współpracy z Burmistrzem i Radą Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 

- Będzie głosował za podjęciem tej uchwały, bo jest to wyjątkowy rok dla Klubu Sportowego 

„Wisła”. 

- Cyt. ”Przestrzega Burmistrza”, że   ”jeżeli nie sprecyzuje priorytetów”, to może zabraknąć 

pieniędzy  na wkład własny  w związku ze złożonymi wnioskami unijnymi. 

- Zmniejsza się liczba mieszkańców Sandomierza, które i tak już staje się  miastem emerytów 

i rencistów, wiec  cyt. „podatków nie będzie”. 

- Klub Sportowy „Wisła” jest roszczeniowy i  cyt.”Daj bez rozliczania się”. 

- cyt. „Instytucją sportową też zarządzałem” i cyt.”W tej strukturze organizacyjno-finansowej  

ten Klub nie ma racji bytu.” 

- Miasto nie powinno  za bardzo ingerować, bo chodzi już o drużynę zawodową  (kontrakty, 

kupno zawodników itd.) i  prezes musi być profesjonalistą. 

- cyt. ”Panie Burmistrzu, jest Pan na początku drogi i proszę to Miasto poukładać.” 

 

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Sport jest Mu bliski od zawsze. 

- Czy jest ktoś z Zarządu Klubu Sportowego „Wisła”? ( bo  sprawę zna tylko z odczytanego 

przez Pana Burmistrza  pisma). 

- Za chwilę zostanie podjęta decyzja o przekazaniu znacznej kwoty pieniężnej - nie dlatego, 

że  cyt. ”ktoś przyszedł, przedstawił  koszty, plan, wizję rozwoju (…)”, tylko  pod 

przysłowiową ścianą, pod groźbą szantażu, że tzw. środowisko będzie  Burmistrza i Radnych 

wytykać palcami. 

- W sporcie nie o takie emocje chodzi. 

- Na portalach społecznościowych ukazują się wpisy, że radni – wymienieni z imienia  

i z nazwiska-blokują finansowanie  piłki nożnej w Sandomierzu. 

Jeżeli Rada nie podejmie uchwały to cyt.”Ktoś nas  zastrzeli, dzieci poturbuje, przejedzie 

samochodem.Nie rozumiem i jestem oburzony na taką sytuacją” 

- Kwota zaplanowana w tegorocznym budżecie  na KS „Wisła” jest porównywalna   

z  przyznaną Klubowi w roku 2014. 

 - Faktem jest, że przez ostatnie lata  poprzedni Burmistrz dodawał do budżetu Klubu 

dodatkowe kwoty, ale to była decyzja polityczna i nie miała na celu  zbudowanie potężnej 

drużyny piłki nożnej. 

- Obecna drużyna piłki nożnej  jest drużyną zawodową, niemalże w 100 % kupioną (spoza 

Sandomierza) dobrze opłacana (w tym wywindowane  kontrakty + koszty dojazdu)  - Ale  

w konsekwencji efekt jest taki, że kończy się finansowanie , kończy się drużyna. 

- Pozostaje pytanie :co zrobiono z tymi środkami, które zostały wpompowane w ten Klub ? 

-  Sztuką jest coś zbudować , a nie kupić i przejeść. 

- Jest za sportem i  życzy piłce nożnej jak najlepiej – tylko  co potem? , bo o awansie nie ma 

mowy- pozostaje zatem funkcjonowanie w III lidze bardzo  dużym kosztem . 

- Kilka lat temu  piłka ręczna  potrzebowała minimalnego wsparcia, żeby utrzymać się  w I 

lidze, na wysokim poziomie sportowym,  w bezpośrednim zapleczu ekstraklasy – 

Odmówiono ( Drużyna  piłki ręcznej z pieniędzmi, które otrzymywała piłka nożna pukałaby 

do  ekstraklasy) 

- W tej sytuacji, pod presją,  zagłosuje za podjęciem tej uchwały. 

 

Pan Sylwester Łatka- radny Sandomierza 
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Zwrócił się  do Pana Burmistrza z prośbą o zorganizowanie spotkania z  Panią Prezes KS 

„Wisła”. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Przychyla się , w większości, do stwierdzeń  wypowiedzianych przez Radnego – Pana 

Marcina Marca. 

- Nikt z Zarządu Klubu Sportowego „Wisła” nie  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sportu, 

nie wpłynęło nawet pismo w tej sprawie. 

- Wydaje się, że najłatwiej stawiać żądania i  zarzuty pod adresem radnych. 

- Sprawdził  w internecie  sytuację  drużyny „Radomiaka” z Radomia (wkrótce gramy z nimi) 

– w zakładce na pierwszym miejscu jest biznes – Nie  skład drużyny, nie działacze, nie kibice. 

- Trzeba zbudować drużynę a nie kupić. 

- Będzie  głosował za podjęciem uchwały. 

 

Andrzej Lebida – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest to drużyna zawodowa i Pani Prezes nie radzi sobie z tym biznesem. 

- Aby ta drużyna funkcjonowała, to musi mieć   odpowiednie środki finansowe. 

- Stowarzyszenie należy przekształcić w  spółkę prawa handlowego lub spółkę z o.o.  

  ( i należy Pani Prezes to podpowiedzieć). 

- Miasto miałoby drużynę zawodową i problem byłby rozwiązany. 

 

Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest działaczem sportowym. 

- Popiera swoich przedmówców , w szczególności Radnego – Marcina Marca. 

- Piłka ręczna często borykała się z problemami finansowymi, a mimo to ”chłopaki grają,  

a drużyna składa się w  zdecydowanej większości  z Sandomierzan. 

- Sandomierski Klub Sportowy  funkcjonuje przede wszystkim dzięki  zaangażowaniu 

młodzieży, działaczy i rodziców zawodników. 

- Mówienie o sukcesie  drużyny piłki nożnej jest trochę przesadzone. 

- Kupując zawodników nie jesteśmy trenerami , tylko selekcjonerami. 

-  Brak  na sesji przedstawicieli Zarządu Klubu Sportowego „Wisła” odbiera jako 

lekceważenie Pana Burmistrza, Radnych oraz Mieszkańców, z których kieszeni te pieniądze 

będą przekazane. 

- Pozostaje pytanie: czy stać nas na to? 

 

Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W tej drużynie młodzież z Sandomierza nie ma szans  pojawić się na boisku, w której 80% 

zawodników nie jest z Sandomierza 

- Nie na tym to polega, aby kupić dobrego trenera, dobrych zawodników i dobrze grać – A co 

z młodzieżą ? 

- Tylko za same dojazdy na treningi zapłacono  około 50 tysięcy zł. 
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Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Nie będzie się powtarzać – wiele słów padło już z ust poprzedników. 

- Zaprasza Zarząd Klubu Sportowego „Wisła”  na posiedzenie Komisji  Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu w najbliższy poniedziałek (godz.13.00) i prosi o przygotowanie cyt. ”spraw 

finansowych klubu, perspektywy rozwoju” 

- Jest radną kolejną kadencję i nigdy  nikt z Klubu „Wisła” nie przedstawił radnym  rozliczeń 

finansowych i cyt .”Ma Pani Prezes na to 3 dni”. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Sądzi, że Zarząd Klubu Sportowego „Wisła”   za pośrednictwem obecnych na sesji  kibiców 

dowie się co  sandomierscy radni myślą  o dotychczasowym działaniu  „w tym naszym 

Klubie”. 

 

Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Obowiązuje zasada: żeby komuś  dać, trzeba komuś zabrać. 

- Te pieniądze  można  było  przekazać na inny cel, np. utrzymanie czystości w Sandomierzu. 

„A wiec nie  narzekajmy, że jest brudno w Mieście.” 

 

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

- Żałuje , że na dzisiejszej sesji nie ma Pani Prezes Klubu „Wisła”, bo padło wiele ważnych 

słów. 

- Aby uniknąć kompromitacji Burmistrz i Rada Sandomierza  jest zmuszona  przekazać 

kolejne pieniądze  dla Klubu, tylko dlatego, że  ktoś nie umie gospodarować pieniędzmi, nie 

potrafi  zbudować zespołu (chociaż powstał bliźniaczy  Klub juniorski, aby odciążyć  

od szkolenia młodzieży) 

- Chcąc uniknąć ewentualnych  podejrzeń o stronniczość  złożył rezygnację z bycia członkiem  

zarządu  Klubu Sportowego Junior Sandomierz, ale  wie  jak  to wygląda po kolejnych 

cięciach finansowych. 

- Doskonale rozumie Radnego – Marcina Marca i też nie  pozwoli sobie na jakiekolwiek 

formy zastraszania- - Zaprasza do rozmów oko w oko( i należy  przyjść z argumentami  

i fakturami). 

- W związku z tym , że syn gra w juniorach wie jak się zdobywa pieniądze: będąc członkiem 

Zarządu wysłał ponad 60 e-mail – i , przeprowadził godziny rozmów z potencjalnymi 

sponsorami (dyrektorami, prezesami, właścicielami sklepów). 

- Obecni na sesji kibice KS ”Wisła” pytali o sukcesy sportowe innych: Pan Marcin Marzec – 

złoty medal w Hutniku Kraków, medale  naszych dzieci – Uczniowie radnego Jurka Żyły tzw. 

Jedynka Sandomierska -  jest  zawsze zwycięzcą  w klasyfikacji  wojewódzkiej w kategorii 

osiągnięć sportowych. 

- Wraz z Panem Jackiem Dybusem  był na spotkaniu  w Klubie Sportowym „Wisła” i prosili  

o opracowanie ścieżki do powstania spółki (o której mówił Pan Andrzej Lebida) 

- Odnosząc się do wypowiedzi Pana Piotra Majewskiego, to  musi niestety stwierdzić, że  

w jego okręgu wyborczym też będzie  brudniej, bo pieniądze na Klub zabieramy z działu: 

gospodarka komunalna. 

- Podobnie jak przedmówcy będzie głosował „za”  podjęciem tej uchwały. 
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- Przeprasza za emocjonalne wystąpienie. 

 

 

 

Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 

 

Złożył wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń oraz w związku ze zgłoszonym wnioskiem o zamkniecie 

dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba   „wstrzymała się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                        Uchwały Nr X/84/2015 

w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Ad. 19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że w związku z koniecznością uczestniczenia  w uroczystościach związanych  

z Świętem Państwowej Straży Pożarnej obrady opuścili Radni: Pan Wojciech Czerwiec i Pan 

Andrzej Bolewski. 

- Poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Zioło – Asystenta Burmistrza Sandomierza 

 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- 100 tys. zł zostały – dużym wysiłkiem – pozyskane  przez Panią Grażynę Łebek- Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

- W bieżącym roku  ten Program będzie działał w zmienionej formule i jest bardzo ważny dla 

OPS (Pani Dyrektor OPS  tłumaczyła to szczegółowo na posiedzeniu komisji merytorycznej) 

- W/w dotacja jest bezkosztowa dla budżetu Miasta. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”(2 radnych – 

nieobecność usprawiedliwiona) 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                        Uchwały Nr X/85/2015 

w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
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Ad. 20 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Są to środki niezbędne, aby  żłobek mógł rozpocząć swoją działalność od września 

bieżącego roku (w kwocie ujęto, między innymi, plac zabaw i wynagrodzenie pracowników) 

- Kwota może  po przetargu ulec zmianie (tj. zmniejszyć się). 

 

Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: czy są to nowi pracownicy, czy  dotychczas pracujący w przedszkolu? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział: 5 osób nowych + 3 osoby , jako uzupełnienie, pracujące w Przedszkolu Nr 5. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 

 

Zapytał: ile docelowo ta placówka przyjmie dzieci? 

 

Pan Marek Bronkowski 

 

Powiedział: 

- Ten żłobek może  zapewnić opiekę 20. dzieciom. 

- Jeżeli zainteresowanie rodziców tą placówką będzie większe – „w przyszłym roku  

pomyślimy: co dalej”. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

 

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

I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                        Uchwała Nr X/86/2015 

w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Ad. 21 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
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Powiedział, między innymi: 

- Starosta Sandomierski pozyskał pieniądze na  przebudowę ulicy Ożarowskiej i prosi, aby 

Miasto  dołożyło do tej inwestycji. 

- Prosi Radę Miasta o  zgodę , jednocześnie wyrażając nadzieję  na dalszą,  dobrą współpracę 

ze Starostą. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

 

Wynik głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu. 

I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                        Uchwała Nr X/87/2015 

w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

 

Ad. 22 

 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

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

- O interpelacjach złożonych przez Radnych na poprzedniej sesji. 

- O pismach, w sprawie, między innymi: 

            - Portretu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

            - Święta Strażaka – zaproszenie na uroczystości. 

            - Niedzielnego Turnieju  Karate o Puchar Burmistrza – zaproszenie.  

            - Życzeń z okazji Dnia Samorządowca - Parlamentarzyści życzą „Aby te nasze debaty 

dawały  naszym lokalnym społecznościom wiele dobra”. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu z Panem Andrzejem Dudą – Prezydentem 

RP, który podczas krótkiej wymiany zdań prosił , aby pozdrowić Sandomierzan. 

- Potwierdził udział w dzisiejszych uroczystościach Święta Straży Pożarnej niestety  nie 

będzie mógł  uczestniczył w dalszej części sesji.  

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że ma ważną interpelację i chciałby, aby Pan Burmistrz jej wysłuchał. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapewnił radnego, że Jego 

interpelacja z całą pewnością zostanie przekazana Panu Burmistrzowi. 

 

Ad. 23 
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Interpelacje i zapytania Radnych 

 

 

 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Zgłosił interpelację  dotyczącą: 

 - Spółki SORH (sprawa niezapłaconego podatku VAT, kredytów, zobowiązań wobec 

kontrahentów) 

Radny obawia się, że nadejdzie moment kiedy Spółka SORH, „która jest bankrutem 

przystawi nam nóż do gardła twierdząc, że jest niewypłacalna” i należy się zastanowić, czy 

nie należy ogłosić upadłości Spółki. 

Pan Zbigniew Rusak chciałby uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Sandomierskiego 

Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 

- Punktu porządku obrad Interpelacje i zapytania Radnych - radny wnioskuje o  przesunięcie  

w/w punktu na początek sesji, po Informacji Burmistrza o bieżących sprawach Miasta. 

argumentując, że na początku sesji są media, goście, a pod koniec „każdemu się spieszy”. 

 

Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 

 

Prosi, aby: 

- Pobocze przy ulicy Długiej wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

- Zrobić przegląd dachów na Starym Mieście pod względem stanu technicznego (ze 

wskazaniem na Rynek 6). 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 

 

 Powiedział, że składa  interpelacje w sprawie remontu ulic: Dobrej, Krukowskiej, Milberta, 

Czereśniowej. 

 

Pani Mariola Stępień – Radna Sandomierza 

 

Powiedziała, że składa interpelacje w sprawie „wydłużenia i zabezpieczenia kanału wód 

opadowych w pobliżu jednej z posesji mieszkańców miasta”. 

 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Żałuje, że nie ma już Pana Burmistrza. 

- Jako radny otrzymał zapewnienie od Burmistrza Sandomierza, że z chwilą wyłonienia 

wykonawcy remontu ulicy 11 Listopada zorganizuje spotkanie w/w z mieszkańcami tej ulicy 

oraz  przedsiębiorcami  prowadzącymi tam działalność usługowo-handlową. 

Jest rozczarowany, bo nie został poinformowany , do spotkania nie doszło i kilku ważkich 

spraw nie udało się ustalić ,  tym : wniosek mieszkańców w/s usunięcia  przystanków nr 5 i nr 

6 (po remoncie sprawa stanie się bezprzedmiotowa), : 

- Chciałby wiedzieć: dlaczego w przeddzień wejścia ekipy remontowo-budowlanej, 

wykoszono trawniki i pomalowano pasy przejście dla pieszych ? 

- Rozpoczęto prace remontowe , a nie ma tablicy informacyjnej. ”Czy jest tam inspektor 

nadzoru?” 
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- W trosce o bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły składał interpelację – wniosek  

o ustawienie kwietników  na ulicy Wojska Polskiego. 

- Prosi o przycięcie drzewa przy ulicy 11 Listopada ( w pobliżu apteki). 

 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W imieniu Mieszkańców  prosi o uporządkowanie  terenu wokół budynku OHP przy  ulicy 

Okrzei oraz skuteczne zabezpieczenie nieruchomości przed niepożądanymi gośćmi.  

- Podobnie zaniedbanych obiektów w Sandomierzu jest więcej i Miasto powinno dysponować  

mechanizmami zmuszającymi właścicieli  do  utrzymania obiektów w należytym porządku. 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Nie otrzymał odpowiedzi na 6 interpelacji, a Pan Burmistrz ma 21 dni na udzielenie 

odpowiedzi. 

- W jaki sposób można zgłaszać  anonimowo dilerów ? 

 

Pan Andrzej Juda – Radny Sandomierza 

 

Składa interpelację w sprawie remontu  dachu  kamienicy Rynek 6. 

 

Z.R. – Mieszkaniec Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Popiera wniosek Pana Zbigniewa Rusaka o przeniesienie punktu   porządku obrad, bo „teraz 

nie ma do kogo mówić” 

- Jest pracownikiem Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego SA i wraz z dwoma 

współpracownikami  złożyli pismo, na które   nie otrzymali odpowiedzi.(„Chyba jakieś 

terminy odpowiedzi przysługują”) 

W/w pismo dotyczy sprawy przekazania przez Spółkę SORH  trzech  pracowników  do Firmy 

Karabela (tłumacząc to względami finansowymi) 

- Radni tego pisma nie otrzymali. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział: 

- Sprawa dotyczy Spółki SORH, której   większościowym właścicielem jest Gmina 

Sandomierz, która może  wystąpić o informację na temat sytuacji  finansowej Spółki. 

- Pismo zostało skierowane do Komisji  Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług z prośbą  

o wypracowanie stanowiska. 

W skład wymienionej wyżej komisji wchodzi większość Rady Miasta Sandomierza 

- Rada Miasta funkcjonuje według pewnych zasad -  ustali stan faktyczny w biurze Rady 

Miasta i postara się jak najszybciej  udzielić odpowiedzi na złożone pismo. 

 

Z.W. – Mieszkanka Sandomierza 

  

Powiedziała, między innymi: 

- Jest synową byłego prezesa KS „Wisła”. 

- Jest mieszkanką Starego Miasta i od lat  obserwuje co robił poprzedni burmistrz i rada. 
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- Radni byłych kadencji „dokonali grzech zaniedbania” i zrobili ze Starego Miasta ruinę. 

- „Dostaliśmy zapewnienie, że wiele rzeczy będzie zrobione, od wielu lat  są wykonywane te 

naprawy, które dotyczą turystów cyt. „Czy chcecie, abym podburzyła mieszkańców?” 

- Mieszkamy w mieszkaniach zagrzybionych, a na spotkaniu z Panem Burmistrzem  Pani 

Wiesława Sabat  powiedziała, że  grzyb  należy usuwać łajnem krowim. 

- Nie ma w umowie najmu zapisu o odgrzybianiu łajnem krowim. 

- Mieszkańcy Starego Miasta wystosowali pismo do NIK w sprawie stawek  za centralne 

ogrzewanie (są jedne z najwyższych w Polsce). 

- Protestuje przeciwko opłatom  parkingowym za wjazd mieszkańca na parking przy Wiśle. 

 

Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza 

 

Powiedziała: 

- Woda szklana nie nadaje się do odgrzybiania mieszkań na Starym Mieście. 

- Mówi to z doświadczenia, bo wyremontowała  dwa mieszkania  na Starówce.  

 

Ad. 28 

                                             Zamknięcie obrad. 

 

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

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

 

 

 

 

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 
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