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                                                        Protokół  Nr 5                                     
                                     z V sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           23 lutego  2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.35 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
V sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego 
– Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza, 
Przedstawicieli  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Panią Asystent Radnego  
Grzegorza Szaginiana oraz Pana Roberta Ramusa – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, 
dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Pana Tadeusza 
Przyłuckiego – Prezesa PGKiM, Pana Leszka Kawiorskiego – Dyrektora PEC, Panią  Halinę 
Komendę – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Mieszkańców Sandomierza, 
Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  
Pani Katarzyna Gach – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca Prawny 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału  Spraw Obywatelskich 
Pan Grzegorz CieŜ - Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
               
                       W V sesji udział wzięło 20  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.       
Radni: Pan Krzysztof NiŜyński usprawiedliwił swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
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Radny - Pan Ryszard Lewandowski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad.  
Wobec braku kolejnych  zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Ryszard Lewandowski  został sekretarzem 
dzisiejszych obrad. 
  
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  powiedział, Ŝe Porządek obrad, który Państwo Radni otrzymali 2 
tygodnie temu ewoluował:  
1. Kilka uchwał zostało wprowadzonych  na mocy  ustawy o samorządzie (te projekty uchwał   
     które wpłynęły  7 dni przed sesją)  
2. W przypadku  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2002 Rady Miasta  
   Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób 
    środkami komunikacji miejskiej – Wnioskodawca – Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  
    Sandomierza   zwrócił się pisemnie o  wycofanie  w/w projektu uchwały z Porządku obrad  
    V sesji. 
3. Aktualny Porządek obrad V sesji Rady Miasta Sandomierza tj. uwzględniający  w/w  
    zmiany Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją.  
 
Pan Jacek Dybus 
 
ZłoŜył wniosek o zdjęcie  z Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały  w sprawie 
ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe ten projekt uchwały został zdjęty przez Wnioskodawcę (jak wyŜej) 
- Poddał pod głosowanie tekst jednolity Porządku obrad uwzględniający wprowadzone  
   zmiany. 
Wynik głosowania:  20 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad V sesji Rady Miasta – jak niŜej:   
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie Porządku obrad. 
 4. Przyjęcie  Protokołu z IV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata  
     2011-2023. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2011 rok. 
        1) Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
        2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budŜetu’2011. 
        3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej. 
        4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 
        5) Koreferat Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów, w tym odczytanie  
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            ostatecznej opinii na temat projektu budŜetu Miasta na 2011 rok. 
        6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
        7) Głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
     urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa  Gospodarki  
     Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2011 – 2014. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
      i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  
      właścicieli nieruchomości za usługi z zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
      opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych  
14. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu  
      Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu  
      Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu 
16. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i  
      Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.  
17. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
18. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o     
      działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
19. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3     
                             Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłoŜony  do wglądu w biurze Rady Miasta i 
nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołu z IV sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z IV sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 4 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od 02.02. 2011 roku od roku do 23.02.2011 roku powiedział, 
między innymi, Ŝe: 
Wydano   1  Zarządzenie Burmistrza 
 
 Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-   zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości gruntowej,   
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2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 120 oświadczeń w sprawie ustalenia opłat za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością oraz garaŜami, 
3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 300 zawiadomień w sprawie wysokości opłaty rocznej za uŜytkowanie    

wieczyste 
5. w zakresie spraw wieczysto-księgowych:  

-  złoŜono 4 wnioski o ujawnienie Gminy Sandomierz w księgach wieczystych 
6. w zakresie rolnictwa:   

prace przygotowawcze zmierzające do utworzenia Spółki Wodnej w Sandomierzu 
 

Z zakresu  Nadzoru Komunalnego   

 
1. Wybudowano i oddano do uŜytku budynek socjalny przy ul. Trześniowskiej. 
2. Wykonano remont chodników przy ulicach: Portowa, Dobkiewicza, Słowackiego, 

Sokolnickiego   
3. Dokonano demontaŜu dekoracji świątecznej miasta.                        
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Z zakresu  Techniczno – Inwestycyjnego 
 
Trwa rozliczanie rzeczowo- finansowe zadań zakończonych w ubiegłym roku, przekazywanie 
do uŜytkowania, w tym rozliczenie z Ministerstwem Sportu z wykonania sezonowego, 
składanego lodowiska przy szkole Podstawowej nr 1 (zgodnie z programem pilotaŜowym 
„Biały Orlik”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Przygotowane zostały  dokumenty do przetargu na dostawę wyposaŜenia i sprzętu na Bulwar 
w ramach zadania „Rewitalizacja  Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” – 
przetarg w trakcie rozstrzygania. 
 
Przygotowany został wniosek o opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
do przetargu na dokumentacje projektową zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 
2012” na terenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego  
 
Udzielane są  na bieŜąco informacje mieszkańcom nieskanalizowanych terenów w 
lewobrzeŜnej części miasta nt.  przebiegu zaprojektowanej kanalizacji na tych terenach, a w 
szczególności długości indywidualnych przyłączy  do posesji, zgodnie z ustaleniami ze 
spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami (Ratusz 3.02.2011r) 
  
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji w 
bieŜącym  roku.  
 
Z zakresu Kultury, Sportu i Promocji 

 
Kultura 
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1) 31.01-13.02.2011 r. – „Zima w mieście 2011” - szereg imprez dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje 
kultury i sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, MOSiR, 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Świetlicę Socjoterapeutyczną 
„Przystań” oraz „Bajka”, Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz” Koło Nr 1 PZW        
w Sandomierzu oraz Odział PTTK w Sandomierzu, 

2) 5.02.2011 r. –„ VII Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 
1863 roku”- marsz kultywujący pamięć patriotów, którzy oddali Ŝycie za wolność 
Polski, trasa marszu: Słupcza – Dwikozy – Sandomierz, 

3) 6.02.2011 r.  – „pary_tete_a_tete” – wernisaŜ wystawy malarstwa Małgorzaty 
Bieleckiej, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 

4) 11.02.2011 r. – „MALARSTWO”  – wernisaŜ wystawy malarstwa autorstwa Iwony 
Zawadzkiej, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 

5) 11-14.02.2011 r. – Nawiązanie współpracy z włoskim miastem Volterra – wizyta 
przedstawicieli miasta Volterra w Sandomierzu, podczas spotkań prowadzono 
rozmowy dotyczące nawiązania bliŜszej współpracy pomiędzy samorządami, a w 
dalszej perspektywie podpisania umowy o partnerstwie; w składzie włoskiej delegacji 
był obecny Paolo Moschi, członek zarządu miasta Volterry, który doskonale mówi po 
polsku; podczas pobytu Włosi zwiedzili zabytki Starego Miasta, obiekty sportowe       
i tereny rekreacyjne, 

6) 18.02.2011 r. - „PejzaŜ horyzontalny, pejzaŜ niebanalny” – jubileuszowa wystawa 
fotografii; ekspozycja składa się z fotografii przygotowanych przez członków 
Sandomierskiego Towarzystwa Pasjonatów Fotografii, miejsce: CKiR MOSiR, 

7) 18.02.2011 r. – „Soundomierska Strefa Rocka” – kolejna odsłona cyklu 
muzycznego, koncerty zespołów: „S.N.OW.”, „Hellectrity” oraz „Dead Man 
Walking”, miejsce: klub „Lapidarium”, 

8) 20.02.2011 r. – „The Groove Syndicate” – koncert polsko-brytyjskiej formacji 
muzycznej w ramach cyklu „Sandomierz by Jazz”, miejsce: klub „Lapidarium”, 

9) 20.02.2011 r. – „Miłość niejedno ma imię”  – spektakl liryczno-muzyczny, 
przedstawienie przygotowała szkolno-parafialna grupa teatralna z Sandomierza-
Nadbrzezia we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji w Sandomierzu, miejsce: 
sala widowiskowa CKiR, 

10) Luty 2011 – „Z sandomierskich plenerów” – wystawa czasowa malarstwa i grafiki, 
ekspozycja składająca się z 34 dzieł autorstwa dziewięciu artystów powstała ze 
zbiorów własnych sandomierskiej placówki muzealnej, miejsce: Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, 

11) Luty 2011 – „Świętokrzyskie - piękno, skarby i pamięć” -  wystawa fotograficzna 
Lecha Janiszewskiego, którą moŜna oglądać w Saloniku Fotografii Artystycznej        
w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. 

 
Sport 
 

1) 4.02.2011 r. – 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej - w turnieju 
wystąpiły: MUKS „Piątka” Sandomierz, UMKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, GS 
UKS Katowice oraz Paleo Pogoń Proszowice, miejsce: Hala sportowa Gimnazjum    
nr 1, 

2) 19.02.2011 r. – IV Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie oraz IV 
Zimowe Otwarte Mistrzostwach Sandomierza w Triatlonie – zawody obejmują: 
pływanie na dystansie 500 m, jazda na rowerze na dystansie 13,5 km oraz bieg na 
dystansie 3,5 km, głównym celem zawodów jest popularyzowanie tej dyscypliny 
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sportu, a takŜe zwiększenie świadomości i efektywności działań sportowych na terenie 
Sandomierza. 

 WYDZIAŁ FINANSOWY  

1. Wydano  16 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wystawiono 30 decyzji wymiarowych dotyczące podatku od nieruchomości, 

3. Wystawiono 6 decyzji wymiarowych dot. podatku rolnego, 

4. Wysłano 18 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania 

5. Wysłano 31 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłaty, 

6. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy dot. podatku od nieruchomości,  

7. W 7 przypadkach zastosowano ulgę  w postaci rozłoŜenia zaległości na raty, odroczeń 
terminów zapłaty, oraz umorzeń w zobowiązaniach cywilnoprawnych.  

8. Skierowano 2 sprawy  na drogę postępowania sądowego o zapłatę dot.  zaległości. 

9. Wydano 203 zaświadczenia o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,  

10. Wystawiono 12 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 

Sporządziła: Izabela Rycombel 
22.02.2011 
   
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przypominając, Ŝe  punkt: Interpelacje i zapytania znajduje się w punkcie 16. Porządku 
obrad  zaprosił do zadawania pytań dot. informacji przedstawionych przez Burmistrza 
Sandomierza. 
Następnie, z uwagi  na brak zgłoszeń, Pan Przewodniczący zamknął  punkt 5. Porządku 
obrad. 
 
Ad.  6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata  2011-2023. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o  opinię   na temat projektu 
uchwały  Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.. 
  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, przy 2 głosach   „wstrzymujących się” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr V/24/2011 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Opracowanie budŜetu na 2011 roku przypada na koniec V  i początek VI kadencji Rady. 
- Zmieniły się przepisy  dotyczące  procedury uchwalania budŜetu. 
- BudŜet’2011 Miasta Sandomierza jest  - jak kaŜdy budŜet -  kompromisem. 
- Prosi o przystąpienie do  uchwalenia budŜetu Miasta Sandomierza na 2011 rok  zgodnie  
   z przyjętą przez Radą Miasta procedurą, uwzględniając jednocześnie wprowadzone ustawą 
   zmiany. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poprosił o wniesienie autopoprawki w §  6: 
Jest: „W Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi” 
Ma być; „W Gminnym Programie Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Zaproponował Państwu Radnym przyjęcie przez aklamację zgłoszonej przez Pana Jerzego 
Borowskiego - Burmistrza Sandomierza autopoprawki (zmiana nie ma wpływu na budŜet, 
kwestia nazewnictwa) 
Wobec braku sprzeciwu autopoprawka została przez Radę Miasta Sandomierza przyjęta. 
- Powiedział, Ŝe w  dniu dzisiejszym, przed sesją Państwo Radni otrzymali  drugą wersję  
   Załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.  
- Zmiany w w/w Załączniku były  przedmiotem analizy Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
   Miasta. 
 
1) Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- Powiedział, Ŝe w  dniu dzisiejszym, przed sesją Państwo Radni otrzymali  drugą wersję   
   Załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.  
- Zmiany w w/w Załączniku były  przedmiotem analizy Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
   Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta 
Sandomierza na 2011 rok. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o zabranie głosu  
Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił uzasadnienie do budŜetu na 2009 
rok - (Jak w załączniku do protokołu) 
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2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budŜetu’2008. 
 
PowyŜsze wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
(jak Załącznik do protokołu). 
 
3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budŜetowej. 
 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Pan Cezary Gradziński  – Skarbnik 
Miasta. (Jak Załącznik do Protokołu) 
 
4. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budŜetowej. 
 
Opinie do  projektu BudŜetu’2011 przedstawili kolejno Przewodniczący komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza: 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – jak Załącznik do  
Protokołu 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – jak 
Załącznik do protokołu  
Pani Mariola Stępień– Przewodniczący Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – jak Załącznik  
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
jak Załącznik  
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – jak Załącznik 
Pan  Maciej Kuśmierz -  Przewodnicząca   Komisji Polityki  Mieszkaniowej – jak Załącznik  
Pan  Marceli Czerwiński– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta – jak Załącznik  
 
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
 
          Opinię Komisji BudŜetu i Finansów oraz  Koreferat Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów w sprawie projektu budŜetu Miasta  na 2011 rok odczytał 
Przewodniczący  tej Komisji – Pan Andrzej Gleń. 
 
(jak Załącznik do protokołu) 
 
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi 
dot. projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budŜetu Miasta na 2011 rok. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi,  Ŝe: 
- BudŜet, który Rada Miasta otrzymała do uchwalenia nie jest  kontynuacją budŜetu’2010. 
- W Koreferacie zabrakło, Jego zdaniem,  „paru rzeczy”. 
- Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu zarzuca Radzie Miasta  poprzedniej, V kadencji, Ŝe nie 
   podnosiła podatków – Nie wspomina zaś, iŜ w ciągu ostatnich 5 lat  utrzymanie Urzędu  
   Miasta  wzrosło o 50 % 
- Poziom inwestycji w bieŜącym roku jest najniŜszy w ostatnich 5 latach, a większość  
   inwestycji powstałych w tym okresie  w ciągu ostatnich 5 lat generuje wyłącznie koszty. 



 9 

- Brakuje  inwestycji przynoszących Miastu dochody (Nawet dochody z turystyki nie  
   przynoszą oczekiwanych efektów) 
- Po raz kolejny  nie została ujęta w budŜecie kanalizacja w lewobrzeŜnej części miasta      
  (Nie ujęto równieŜ ulicy  Kochanowskiego i Mickiewicza) 
- Liczy na to, Ŝe w trakcie roku uda się pozyskać pieniądze  i chociaŜ część z tych  zadań  
  zostanie jednak zrealizowana. 
- ZadłuŜenie Miasta  jest wysokie i narastało juŜ od dłuŜszego czasu. 
- BudŜet na 2011 rok nie sprzyja rozwojowi Miasta – Gros pieniędzy przeznaczonych jest  na   
  usuwanie skutków powodzi, a nie na rozwój lewobrzeŜnej części Sandomierza. 
  (Nie ma w Sandomierzu Centrum Kultury z „prawdziwego zdarzenia” i np. w Sandomierzu  
   brak miejsca, gdzie mógłby się odbyć koncert) 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W budŜecie na 2011 rok nie przewidziano  pieniędzy na „rozwiązanie problemu Placu  
  3 Maja”- Zdaniem Radnego  pierwszy rok po wyborach jest  najlepszym okresem do    
   rozwiązywania  trudnych spraw. 
- Bardzo waŜnym tematem jest sprawa monitoringu miejskiego – Bezpieczeństwo  
   Mieszkańców  to jedno z waŜniejszych zadań samorządu (Prośba o pozyskanie pieniędzy na  
   ten cel) 
- Chciałby uzyskać informację na temat tzw. schetynówki i  rewitalizacji  ulicy  
   śółkiewskiego – obszaru bardzo zaniedbanego (Radny ma nadzieję, Ŝe będzie to coś więcej  
   niŜ tylko huśtawki”) 
- Zastanawiająca jest  wysoka prowizja  dla tzw. giełdy – Sandomierskiego Rynku   
   Ogrodniczo – Hurtowego  w Sandomierzu. 
- Podnoszenie podatków skutkuje niechęcią przedsiębiorców do inwestowania  na terenie  
  Sandomierza (patrz Kaufland) oraz  Mieszkańców ościennych gmin (np. referendum w     
  Chwałkach Obrazowskich). 
 
Pan  Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przedmówcy poruszyli juŜ większość tematów, którymi zainteresowani są Mieszkańcy  
  Sandomierza. 
- Niepokoi brak pieniędzy ( juŜ od 3 lat) na budowę przedszkola, a Radni koalicyjni  
  wypowiedzieli się za likwidacją  Przedszkola nr 6. 
- Jest za budową placu zabaw dla dzieci – Problemem pozostaje   jedynie „Za ile?” 
- Część  pieniędzy  zaplanowanych  na budowę placu zabaw naleŜy przeznaczyć na budowę 
   Przedszkola Nr 6.  
- Na posiedzeniu Komisji Praworządności sprawę   związaną z monitoringiem w  
   Sandomierzu powinien przedstawić  Komendant Policji , a nie Pan Leszek Komenda –    
   Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział („Zwłaszcza w 
kontekście wypowiedzi Pana Wojciecha Czerwca – byłego Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów”), między innymi, Ŝe: 
- Budzet’2011  został na dzisiejszą sesję dobrze przygotowany,  w sposób pozwalający na      
   uniknięcie  sytuacji  sprzed roku („Skakanie sobie do oczu”, kłótnie, wręcz szantaŜe) 
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- W trakcie prac nad projektem budŜetu  zostały na poszczególnych komisjach wyjaśnione  
wszelkie wątpliwości i problemy, wprowadzono równieŜ niektóre z postulowanych zmian.   
– Dlatego projekt  przedłoŜony Radzie Miasta do zatwierdzenia róŜni się od  tego, który 
Państwo Radni otrzymali w grudniu 2010 roku. 
- Projekt budŜetu  przygotowany na dzisiejszą sesję jest wypadkową  zmian  wypracowanych 
na poszczególnych komisjach stałych Rady Miasta, w tym  Komisji BudŜetu i Finansów,   
która przygotowała wersję ostateczną  projektu budŜetu. 
- Z uwagi na powyŜsze, w efekcie,  nie zawsze Pan  Burmistrz będzie adresatem pytania: 
Dlaczego  brak  w projekcie budŜetu  jakiegoś zadania ? 
- Został wypracowany kompromis – co w przypadku uchwalania  budŜetu jest  
  koniecznością. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przedszkole Nr 6 nie będzie likwidowane - „Nie wolno mówić, Ŝe ktoś chce likwidować     
  Przedszkole Nr 6” 
- Powstały 2 przedszkola prywatne i naleŜy rozwaŜyć  budowę  przedszkola językowego     
  (jedno juŜ jest). 
- Nie podziela opinii Radnego - Pana Mirosława Czaji (Choć naturalnie Pan Mirosław Czaja 
   ma prawo do takiej opinii ) 
- W Sandomierzu  są wysokie ceny gruntu – I to jest przyczyną lokalizacji   inwestycji w  
  ościennych gminach.  
- Prawdą jest, Ŝe  w innych  gminach są niŜsze podatki, ale to  tam likwidowane są  szkoły ,  
   a dzieci z tych gmin chodzą  do przedszkoli i szkół w Sandomierzu. 
- To prawda, Ŝe mieszkańcy Sandomierza płacą wyŜsze podatki  niŜ mieszkańcy okolicznych  
   gmin – Mają natomiast basen,  halę sportową , stadion, Park Piszczele itd. 
- W Mieście są realizowane inwestycje – w tym równieŜ takie, które nie przynoszą 
wymiernych dochodów  i jest to oczywiste. 
- Miasto chce robić kanalizację, ale  w duŜej mierze zaleŜy to od zaangaŜowania 
Mieszkańców. 
 - Z satysfakcją stwierdza, Ŝe w Sandomierzu przybywa pensjonatów, hoteli – „A bogaci 
Mieszkańcy, to bogate miasto”. 
- W poprzedniej kadencji była moŜliwość  remontu ulicy Mickiewicza „Pan Czerwiec był 
przeciw, a teraz rozdziera szaty” (I pyta o „schetynówkę”) 
- JeŜeli chodzi o Plac 3 Maja, to projekt zrobi „gratis” Pan Wiesław Polak – Naczelnik 
Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe na podkreślenie (i podziękowanie) zasługuje fakt, Ŝe w Sandomierzu: 
- Nie likwiduje się szkół i przedszkoli.(W Gminie Samborzec  likwiduje się 3 szkoły) 
- Nie zwalnia się nauczycieli. 
 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie: 
- Poprawki do budŜetu  Miasta na 2011 rok 
   Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „ wstrzymało się ”  od głosu.- poprawki 
zostały przyjęte. 
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- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2011 rok z 
uwzględnieniem w/w poprawek.. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 15 głosami „za”, przy  5 
głosach „wstrzymujących się”  uchwaliła budŜet na 2011 rok podejmując  
 
                                                     Uchwałę Nr V/25/2011  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego  punktu 
Porządku obrad V sesji Rady Miasta. 
Radny  Pan Mirosław Czaja  opuścił obrady  sesji – nieobecność usprawiedliwiona. 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe jest winien Państwu Radnym kilka słów wyjaśnienia. 
- Poprosił o przygotowanie tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza. 
- Okazało się, Ŝe  tekst jednolity  musi być przyjęty przez Radę Miasta uchwałą. 
- Po przygotowaniu projektu uchwały  zauwaŜono w tekście Statutu pewne nieścisłości, które  
   w pierwszej kolejności naleŜy uporządkować. 
- Do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza Rada  wróci  po wejściu w  
   Ŝycie  koniecznych  poprawek. 
 
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o przeczytanie  projektu uchwały. 
Pan Andrzej Bolewski  – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przeczytał projekt 
uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
 
Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr V/26/2011 
 w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
  
Ad. 9  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa  Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2011 – 2014. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały – 
zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe : 
- Do tego Planu powrócimy za 3 miesiące (Jest niekompletny, nie uwzględnia wniosków  
   Mieszkańców). 
- W związku z moŜliwością pozyskania pieniędzy  jest dzisiaj potrzeba podjęcia tej uchwały 
  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 1 „przeciw”, 2 osoby   „wstrzymały się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr V/27/2011 
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa  Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2011 – 2014. 
 
Ad.  10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
-  Temat taryf za wodę i ścieki  wraca – Rada Miasta co roku otrzymuje do zatwierdzenia  
ceny wody i ścieków. 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Sprawa jest draŜliwa i Radni niechętnie zabierają głos na ten temat (A podwyŜki zawsze  
   budzą emocje). 
- PodwyŜki w tym roku związane są z inflacją i podatkiem VAT. 
- WaŜne jest, aby uporządkować  gospodarkę wodno-ściekową (Nadal bywa, Ŝe kanalizacja  
   jest podłączona do burzówki) 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Jako  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentuje  interesy Mieszkańców, których te 
podwyŜki dotyczą. 
- Nie przekonuje Go argument o inflacji i podatku VAT. 
- Sprawą oddzielenia burzówki od kanalizacji naleŜy rozwiązać niezwłocznie. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółki z o.o. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- PodwyŜka taryf jest na poziomie inflacji i dotyczy zarówno  Mieszkańców jak i 
przedsiębiorstw. 
-  Ma nadzieję, Ŝe ta propozycja zyska  akceptację Państwa Radnych. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 2  „za”, 10 „przeciw”, 7.  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
- Powiedział, Ŝe trzeba mieć świadomość, iŜ  zgodnie  z obowiązującymi przepisami: 
                   - Bez względu na decyzję Rady Miasta  taryfy wejdą  w Ŝycie. 
                   - Aby skutecznie zablokować  podwyŜkę  taryf za wodę i ścieki Rada musi  
                     dokonać analizy ekonomicznej i udowodnić, Ŝe podwyŜka jest nieuzasadniona. 
 
Ad. 11  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  
właścicieli nieruchomości za usługi z zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały, zgodnie 
z wolą Radnych,  nie zostanie odczytany. 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia komisji jest  negatywna 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W tej uchwale chodzi o podatek VAT – zmiana z 22 % na 23 %. 
- Prosi Państwa Radnych o podjęcie  w/w uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do Pani 
Bernadety – Marek – Fołta – Radcy prawnego UM powiedział, Ŝe 
- W biurze Rady Miasta zostawił artykuł mówiący o tym, Ŝe Naczelny Sąd Administracyjny 
uchylił  uchwałę rady gminy z uwagi na  podanie cen netto ( nie zaś konkretnej  stawki VAT) 
- W przedstawionym projekcie uchwały  teŜ nie jest to konkretny VAT procentowy. 
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Pan Jacek Dybus  
 
Zapytał: Czy w § 2 nie wkradł się błąd ?  (dot. § 1 punkt 4 ) 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Istnieje odgórny wymóg ustalenia górnych stawek. 
- Wyjaśniał na posiedzeniu Komisji Rady, Ŝe wpływ na wysokość  stawek ma wzrost opłaty 
marszałkowskiej, opłat za składowanie śmieci w Jańczycach (dotychczasowa opłata wynosiła 
152 zł za tonę – Obecnie wynosi 168 zł za tonę) 
- Ta górna granica  jest ustalana i dotyczy wszystkich firm (nie tylko PGKiM) 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny UM 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Nie miała moŜliwości zapoznania się  z orzeczeniem NSA, o którym mówił Pan 
Przewodniczący. 
- JeŜeli Pan Prezes PGKiM jest w stanie podać kwotę brutto, to moŜna to w projekcie 
uchwały zmienić. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe jedynie 
„zasygnalizował problem” i wobec braku dalszych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2.  „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr V/28/2011 
w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi z zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 

Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki  Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
  Wynik glosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr V/29/2011 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
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Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych  
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki  Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Andrzej Bolewski – odczytał projekt uchwały  
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie  projekt  
uchwały sprawie nabycia nieruchomości gruntowych i na podstawie wyników głosowania: 18 
„za”, 0 „przeciw”, przy 1 głosie  „wstrzymującym się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr V/30/2011 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych  
  
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie  odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki  Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – powiedział, Ŝe Komisja której przewodniczy  zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Zapytał: Czy  nie naleŜało  rozszerzyć  tej uchwały o Chwałki II – tj. od ulicy    
Sucharzowskiej poprzez Chwałki do ulicy Mickiewicza ? 
- Poprosił  aby powyŜsze pytanie potraktować  jako wniosek „na przyszłość” 
. 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr V/31/2011 
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 
 
Ad. 15  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
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- O ile nie usłyszy sprzeciwu  mnie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki  Przestrzennej, ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr V/31/2011 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu 
 
Ad. 16  
 
Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień 
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.  
 
 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja której przewodniczy zaopiniowała   omawiany projekt 
uchwały  pozytywnie.   
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  mnie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Wobec braku  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19  
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
jednogłośnie  
                                             Uchwałę Nr V/32/2011 
w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2011.  
 
Ad. 17 
 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Zwracając się do Pana Burmistrza zapytał o moŜliwość utworzenia przy ulicy 11 Listopada w 
Sandomierzu miejsc parkingowych oraz wycięcia  drzew. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest potrzebna uchwała o podatku za posiadanie psa. 
- Nie chodzi o dochody do budŜetu Miasta, tylko o zdyscyplinowanie właścicieli psów. 
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Pan Janusz Sochacki  
 
Wnioskuje o: 
-Podjęcie działań zmierzających do poszerzenia   granic administracyjnych          
Sandomierza  poprzez włączenie miejscowości Kobierniki i Milczany oraz części gminy 
Samborzec. 
- Realizowanie prośby o prenumeratę  tygodnika „Wspólnota”,  
Radny zapytał   o koszty jakie poniosło Miasto promując wydanie  płyty Pana Piotra Polka. 
(olbrzymie banery, reklama w Gazecie Wyborczej) 
Zdaniem radnego to Aktorzy powinni promować Sandomierz, a nie Sandomierz promować 
Aktorów. 
 
Ad. 18 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Rozpatrzył pisma skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza (w tym,  
  Pismo, w którym  Komendant Policji Powiatowej w Sandomierzu zwraca się  o pomoc  
  w zainstalowaniu  nowoczesnego systemu monitoringu na terenie Sandomierza  
  oraz   w  sfinansowaniu w 2011 roku słuŜb ponadnormatywnych pełnionych  przez    
    funkcjonariuszy KPP w Sandomierzu skierował do komisji merytorycznych z prośbą  
   o opinię) 
- Uczestniczył wraz z Panem Markiem Bronkowskim – Zastępcą Burmistrza Sandomierza  
  w spotkaniu w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, podczas którego Pan  
  Marek Bronkowski  poruszył  sprawę schroniska dla psów. 
- Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  uczestniczył w spotkaniu  na 
   temat przyszłości szkolnictwa wyŜszego w Sandomierzu – Spotkanie odbyło się  
   w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Sandomierzu.  
- Państwo Radni otrzymali zaproszenie na spotkanie z prof. Jerzym Stępniem, które odbędzie  
   się  w ramach cyklu „Wybitni Sandomierzanie” (w dniu jutrzejszym o godzinie 18.) 
 
Ad. 19 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  V sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
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Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


