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                                                     Protokół  Nr 15 
                                  z  XV sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      28 listopad  2007 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  18,10 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  powitał 
wszystkich przybyłych Go�ci, Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze swoimi Zast�pcami, 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych jednostek  PGKiM - Pana Tadeusza Przyłuckiego  
i PEC- Pana Leszka Kawiorskiego, Przedstawiciela  Pilkington Automotive Poland – Pana 
Krzysztofa Krakowiaka, Prezesa Fundacji Sandomierskiej – Pana Jerzego Niziołka, Prezesa 
Ogrodniczego Rynku Hurtowego – Pana Janusza Stasiaka, Przedstawiciela Zwi�zku 
Nauczycielstwa Polskiego – Pani� Krystyn� Soch�, Mieszka�ców Sandomierza, 
przedstawicieli mediów: prasy i radia. 
„Uprzejmie informuj� równie�, �e w naszej sesji  uczestniczy – jako obserwatorzy -   
młodzie� ze Szkoły Budowlanej. Jest to praktyczna lekcja wychowania obywatelskiego  
i mam nadziej�, �e wra�enia Młodzie�y b�d� pozytywne. Witam Kole�anki  i Kolegów 
Radnych. Witam serdecznie wszystkich Pa�stwa.”                               
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej 
Pani Barbara Ro�ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urz�du Stanu Cywilnego 
Pani Ewa Jasi�ska – Naczelnik Wydziału  Zamówie� Publicznych 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Albin S�kul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji 
(jak Zał�cznik do Protokołu)                   
    
         W  XV sesji  wzi�ło udział  18 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (jak Zał�cznik do Protokołu)  i „Rada jest władna  do 
podejmowania uchwał przewidzianych w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji”.         
Pani Sylwia Rybacka, Pan Marek Hara�czyk, Pan Krzysztof  Ni�y�ski – Radni Sandomierza 
usprawiedliwili  swoj� nieobecno��. 
 
          Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki  stwierdził, �e Pa�stwo Radni 
otrzymali Materiały na XV sesj� Rady Miasta i  przyst�puj�c do realizacji punktu - Przyj�cie 
Porz�dku obrad dzisiejszej sesji  zapytał o ew. uwagi, propozycje, dot. Porz�dku obrad XV 
sesji Rady Miasta. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o: 
- Zdj�cie z Porz�dku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta 
  Punktu 18. – Podj�cie uchwały w sprawie opłat  za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
(Intencj� Pana Burmistrza było wcze�niejsze przedło�enie Radzie Miasta do zaopiniowania  
  i  podj�cia w/w uchwały ze wzgl�du  na wcze�niejsze do�wiadczenia oraz dług� procedur�  
 w Urz�dzie Wojewódzkim) 
-  Wprowadzenie  do Porz�dku obrad   3 projektów uchwał: 
 1. w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie  
     ul. Zarzekowice w Sandomierzu 
     (Udało si� przed sesj� wprowadzi� zmiany wymagane przez Urz�d Wojewódzki – na  
     podj�cie w/w uchwały czeka  Pilkington Automotive Poland) 
 2. w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku rolnego od 01.01.2008 r. 
    (Pierwotnie Pan Burmistrz  nie zakładał zmian – projekt uchwały jest  konsekwencj�  
     sugestii Komisji Gospodarki Przestrzennej, ochrony �rodowiska i Rolnictwa)  
 3. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi�zku zło�enia o�wiadczenia  
     Lustracyjnego 
    (W zwi�zku ze zmian� na stanowisku Skarbnika Miasta zaistniał obowi�zek  zło�enia 
      O�wiadczenia lustracyjnego) 
   
Ze wzgl�du na brak dalszych zgłosze�  Pan Janusz Sochacki porz�dkuj�c  powiedział: 
„Pan Burmistrz  proponuje : 
- Zdj�cie   punktu 18 Porz�dku obrad: Podj�cie uchwały w sprawie opłat  za �wiadczenia   
   przedszkoli samorz�dowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz 
- Wprowadzenie  3 projektów uchwał: 
1. w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie  
    ul. Zarzekowice w Sandomierzu 
2. w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku rolnego od 01.01.2008 r. 
3. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi�zku zło�enia o�wiadczenia  
     Lustracyjnego 
O ile nie usłysz� sprzeciwu b�dziemy głosowa�  Porz�dek obrad  - ł�cznie z tymi poprawkami 
blokiem. Czy co do zmian w Porz�dku obrad s� uwagi? Nie ma. Czy co do  sposobu 
głosowania s� ze strony Pa�stwa Radnych jakie� uwagi ? Nie ma. 
W zwi�zku z tym proponuje, aby  : 
1. W punkcie 18 wykre�li� zapis: „Podj�cie uchwały  w sprawie  opłat za �wiadczenia  
    przedszkoli samorz�dowych prowadzonych  przez Miasto Sandomierz”,  a w to miejsce 
    wpisa�: ”Podj�cie uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
    Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu”. 
2. W punkcie 24. wpisa�:  „Podj�cie  uchwały w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów 
    wymiaru podatku rolnego od 01.01.2008 r.” 
3. W punkcie 25. wpisa�: „Podjecie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta  
     o obowi�zku zło�enia O�wiadczenia lustracyjnego”. 
Natomiast  kolejne punkty ulegaj� przesuni�ciu „w dół”: 
Punkt 26. – Interpelacje i zapytania 
Punkt 27. - Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
Punkt 28. – Zamkni�cie obrad.  
Czy do powy�szej propozycji zmian wprowadzonych w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji s� 
uwagi? Nie ma .W zwi�zku z tym głosujemy” 
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Pan Janusz  Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta poddał pod głosowanie Porz�dek obrad 
XV sesji wraz z zaproponowanymi zmianami  
Wynik głosowania 18 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
 
                     Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził jednomy�lne 
przyj�cie przez Rad� Miasta  Porz�dku obrad jak  ni�ej: 
  
 1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2.  Przyj�cie porz�dku obrad. 
 3.  Przyj�cie protokołów  z XII i  XIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
4.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta  
     (w ramach w/w punktu:  -  Informacja Burmistrza  na temat rewitalizacji Starego Miasta,  
                                                 ze szczególnym uwzgl�dnieniem  konserwacji  zabytków. 
                                             -   Informacja  Burmistrza o pozyskanych �rodkach unijnych.) 
 5.  Informacja o działalno�ci gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego). 
         - PGKIM  Spółka z o.o. 
         - PEC  Spółka z o.o. 
 6.  Informacja o działalno�ci Fundacji, których zało�ycielami i współzało�ycielami jest 
      Miasto Sandomierz. 
         -  Sandomierska Fundacja Zdrowia  
         -  Fundacja Sandomierska 
         -  Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej 
7. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali 
       mieszkalnych w  budynkach stanowi�cych własno�� Gminy Sandomierz oraz wyra�enia  
      zgody  na  udzielnie bonifikaty.  
 8.   Podj�cie uchwały w sprawie  sprzeda�y nieruchomo�ci  gruntowej. 
9.   Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2007 rok. 
10.   Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2007 rok. 
11.  Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2007 rok. 
12.  Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2007 rok. 
13.  Podj�cie uchwały  w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci od  
       01.01.2008 r. 
14.  Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków    
       transportowych od   01.01.2008 r. 
15.  Podj�cie uchwały  w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
       Przestrzennego osiedla   ”Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi 
16.  Podj�cie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
       terenu w rejonie ulicy Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu. 
17.  Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat  
       za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  
       parkowania  na terenie Sandomierza 
18.  Podj�cie uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
       Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu 
19. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady  
       wynagradzania za prac� oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym  
       w o�wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków 
       do wynagrodzenia oraz nagród. 
20. Podj�cie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego 
      obowi�zkowego wymiaru zaj�� dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych dla 
      nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
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     o�wiatowo – wychowawczych  prowadzonych przez  Miasto Sandomierz.   
21.  Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego 
       w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto�ci jednego punktu do ustalenia tabel  
       miesi�cznych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego dla pracowników samorz�dowych  
       zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Miasta  Sandomierza.  
22.  Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych 
       Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013. 
23.  Podj�cie uchwały w sprawie zmiany statutu  O�rodka  Pomocy Społecznej w 
       Sandomierzu. 
24.  Podj�cie  uchwały w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku  
       rolnego od 01.01.2008 r.” 
25.  Podjecie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi�zku zło�enia  
      O�wiadczenia lustracyjnego 
26.  Interpelacje  i  zapytania Radnych 
27.  Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
28.  Zamkni�cie obrad.                                                           
                                                                                                                           

Ad. 3   
 
Przyj�cie protokołów  z XII i  XIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
           Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu Radnym, 
�e  Protokoły  z  XII i XIII  sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji  były wyło�one w 
Biurze Rady  i nie zgłoszono uwag do ich tre�ci oraz zapytał: Czy do protokołów  z  XII  
i XIII sesji Rady Miasta  s� uwagi, wnioski, propozycje ? 
W zwi�zku z brakiem zgłosze�  Pan Przewodnicz�cy Rady zapytał: Kto jest za przyj�ciem 
protokołów z  XII  i  XIII sesji Rady Miasta Sandomierza  ? 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”   
Pan Janusz Sochacki stwierdził, �e   Rada Miasta Sandomierza  Protokoły z  XII i XIII 
sesji Rady Miasta  przyj�ła jednogło�nie. 
 
Ad. 4    
                   Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
 
 
Pan Jerzy  Borowski – Burmistrz Sandomierza zło�ył Pani Agnieszce Fra�czak – Radnej 
Miasta Sandomierza - z okazji zawarcia zwi�zku mał�e�skiego serdeczne �yczenia 
„Wszystkiego najlepszego” na nowej drodze �ycia 
Pani Agnieszka Fra�czak dzi�kuj�c za �yczenia zaprosiła wszystkich obecnych „po sesji” na 
tort weselny. 
Nast�pnie Pan Burmistrz   przedstawił: 
-  Informacj� o bie��cych sprawach Miasta, 
-  Informacj�  na temat rewitalizacji Starego Miasta, ze szczególnym uwzgl�dnieniem    
    konserwacji  zabytków. 
-  Informacj� o pozyskanych �rodkach unijnych. 
    (jak Zał�czniki do protokołu) 
                           Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował Panu 
Burmistrzowi za wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa Radnych o ew. pytania do   informacji 
przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
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Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e pytania powinny dotyczy�  przedstawionej informacji 
czyli bie��cej działalno�ci Miasta – brak zgłosze�.  
 
Ad. 5  
 
Informacja o działalno�ci gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego). 
         - PGKIM  Spółka z o.o. 

- PEC  Spółka z o.o. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e Pa�stwo Radni 
otrzymali w Materiałach na sesj� syntetyczn� informacj�  o funkcjonowaniu w 2007 roku 
„dwóch naszych firm”. 
„My�l� jednak, �e  poprosimy o krótkie wyst�pienia. Witamy  raz jeszcze Panów  Prezesów 
obu firm. Który z Panów pierwszy? 
 
Pan Tadeusz Przyłucki –Prezes PGKiM Spółka z  o.o. 
 
Powiedział, mi�dzy innymi: 
- �e PGKiM Spółka z o.o. jest spółk�  prawa handlowego realizuj�c� zadania Gminy   
  Sandomierz. 
- O strukturze  organizacyjnej Spółki (przepraszaj�c za pomyłk� w Sprawozdaniu, gdzie    
Członkiem Rady Nadzorczej  jest  Pan Zbigniew Ba�ant  a powinien by� Pan Jerzy Kozioł 
„Obu Panów przepraszam” ) 
- O podziale spółki na zakłady stanowi�ce elementy struktury organizacyjnej cało�ci: 

- Zakład Komunikacji Miejskiej 
- Zakład Oczyszczania Miasta 
- Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji 
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
- Cmentarz komunalny i ziele� miejsk� 

Omawiaj�c sytuacj�  poszczególnych, wymienionych wy�ej Zakładów, Pan Prezes 
poinformował o „koniecznej podwy�ce cen za wywóz �mieci” w zwi�zku ze wzrostem z 
dniem 1 stycznia 2008 roku „ceny zrzutu na wysypisko �mieci w Ja�czycach z 60 zł za ton� 
do 135 zł za ton�.” 
Sprawozdanie – ocena działalno�ci PGKiM Spółki z o.o. w roku 2007  - jak zał�cznik do 
protokołu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował  Panu Prezesowi 
Tadeuszowi Przyłuckiemu za wyst�pienie i powiedział:”Zanim poprosz�  o zabranie głosu  
Pana Leszka Kawiorskiego  chciałbym przypomnie�, a wła�ciwie podkre�li�, �e w dzisiejszej 
sesji  uczestnicz� równie� Przewodnicz�cy Rad Nadzorczych obu Spółek :Pani Mecenas 
Joanna Gabała – Przewodnicz�ca Rady Nadzorczej PGKiM oraz Pan Jan Cie� – 
Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej  PEC-u. 
Panie Prezesie bardzo prosz�” 
 
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC – Spółka z o.o. 
 
Powiedział, �e: 
- Zarz�d Spółki  jest jednoosobowy, za� Rada Nadzorcza składa si� z 5 członków 
- PEC – Sandomierz  prowadzi działalno�� na terenie Sandomierza na podstawie koncesji  
uzyskanej na  okres 10 lat w 09.10.1998 roku w zakresie: 

- Wytwarzanie ciepła 
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         -  Przesyłanie i dystrybucja ciepła, 
         -   Obrót  ciepła 
Pan Prezes przedstawił zebranym główne zadania inwestycyjne w 2007 roku oraz krótko 
scharakteryzował stan aktualny i analiz� potrzeb  w zakresie ochrony �rodowiska i  sieci 
ciepłowniczej. 
(jak Zał�cznik do protokołu –Informacja z działalno�ci PEC – Sandomierz Spółka z o.o. za 
okres 01.01.2006 do 31.10.2007 r.) 
Pan Przewodnicz�cy   poprosił o ew. pytania dot. przedstawionych informacji: 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: 
-Pana Leszka Kawiorskiego – Prezesa PEC-u 
W zwi�zku z wysok� cena ciepła na Starym Mie�cie, przy okazji rewitalizacji Starówki „Czy 
my�licie Pa�stwo o zasilaniu Starówki  w ciepło z Kotłowni „Rokitek” i czy jest to mo�liwe? 
- Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM 
W zwi�zku  z tym, i� cena odbioru �mieci podyktowana przez Ja�czyce jest wy�sza od ceny 
zaproponowanej przez Ministra o ok. 15 % („i  podlega oprotestowaniu , tylko nie wiem czy 
termin oprotestowania nie min�ł”) czy mogliby�my otrzyma� szczegółowe materiały 
dotycz�ce  tej sprawy ? 
 
Pan Andrzej Bolewski     
 
Powiedział: 
- I� w zwi�zku z tym, �e  obydwaj Panowie Prezesi  podejmuj� inicjatywy modernizacyjne  
nale�ałoby oczekiwa�  „jaki� wymiernych efektów  bezpo�rednio dla Mieszka�ców”. 
- �e zgadza si�  z Panem Jackiem Dybusem i uwa�a, �e „Powinni�my bli�ej przyjrze� si�  
Ja�czycom , co si� tam dzieje. Jeste�my w ko�cu udziałowcem i  jakie� �rodki własne tam 
przekazujemy”. 
- Zapytał: „Czy Panowie przewidujecie  wzrost cen swoich usług ?” 
  
Pan Tadeusz Przyłucki – Przezez PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział; 
- „Ja nie chciałbym si� tutaj wypowiada�, bo nie jestem kompetentny. Istotne tutaj jest ,�e 
Zakład w Ja�czycach w jaki�  sposób zbiera i zarz�dza i my�l�, �e mógłby  nieco ni�ej 
kalkulowa� - szczególnie w stosunku do najwi�kszego udziałowca jakim jest Miasto 
Sandomierz.” 
- �e Spółka nie planuje w 2008 roku wzrostu cen za wod� i �cieki oraz za przewozy 
komunikacj� miejsk�.  
 
Pan Leszek Kawiorski– Prezes PEC Spółka z o.o. 
 
Powiedział, �e 
- Jest realizowana „Ju� w wi�kszo�ci  wymiana lokalnych 	ródeł ciepła  z jednoczesn� 
likwidacj� kotłowni. W tej chwili została do modernizacji  jedna kotłownia”- powiedział Pan 
Prezes. 
- „My, w zakresie sieci cieplnej z Kotłownia Rokitek, jeste�my na wysoko�ci ulicy Koseły  
i doprowadzenie  do Starego Miasta sieci cieplnej byłoby  nieuzasadnione”. 
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- „Je�eli chodzi o ceny – to obecna cena obowi�zuje  do  ko�ca kwietnia 2008 roku. Pod 
koniec kwietnia jeste�my zobowi�zani zło�y� now� ofert�” 
Pan Prezes zapewnił, �e „b�dziemy si� stara� ,�eby nie było wi�kszych  zmian w zakresie 
cen”, ale  w zwi�zku z przewidywanymi podwy�kami cen paliw i energii elektrycznej  opłaty 
mog� wzrosn�� od kwietnia o 2-3%. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, zwracaj�c si� do Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM: 
„Co to znaczy, �e nie jest Pan kompetentny. Pan  jest najbardziej kompetentny – jest wolny 
rynek , a Pan  ma w r�ku argument. Wi�c niech Pan nie b�dzie taki skromny”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował wszystkim za wyst�pienia 
i przyst�pił do realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad sesji. 
 
Ad. 6  
  
Informacja o działalno�ci Fundacji, których zało�ycielami i współzało�ycielami jest 
Miasto Sandomierz. 
         -  Sandomierska Fundacja Zdrowia  
         -  Fundacja Sandomierska 

-  Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e Informacje na temat  
działalno�ci Fundacji były zło�ona w biurze Rady Miasta i ka�dy z Radnych  mógł si� z nimi 
zapozna� (zgodnie z tre�ci� przypisu w Porz�dku obrad sesji). 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy powitał przedstawicieli 
- Fundacji Zdrowia :Pana doktora Konstantego D�bskiego, Pani� Helenk� Wierzbi�sk� – 
Podulk�, Pana Jerzego Sobieraja, Pani� Halin� Komend� i  Pana Andrzeja Bolewskiego – 
jako przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej w Fundacji 
- Dyrektora Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej – Pana Wojciecha Dumina 
- Prezesa Fundacji Sandomierskiej – Pana Jerzego Niziałka 
Pan Przewodnicz�cy poprosił o zabranie głosu Prezesa Fundacji Sandomierskiej – Pana 
Jerzego Niziałka 
 
Pan Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej 
 
Przedstawił zebranym  Informacj� na temat działalno�ci Fundacji Sandomierskiej – jak 
Zał�cznik  do Protokołu. 
 
Pan Przewodnicz�cy zwracaj�c si� do przedstawicieli Sandomierskiej Fundacji Zdrowia 
poprosił o zabranie głosu  
 
Pan Konstanty D�bski – Prezes Zarz�du Sandomierskiej Fundacji Zdrowia 
 
Powiedział, �e „Przed kilkunastoma laty byłem zało�ycielem tej Fundacji, ale przez 9 lat  w 
niej nie byłem. Dlatego nie chciałbym chwali� si� jej osi�gni�ciami i w zwi�zku z tym prosz�, 
aby  Sprawozdanie  za miniony okres przedstawił tymczasowy Dyrektor Fundacji Zdrowia - 
Pan Jerzy Sobieraj” 
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Pan Jerzy Sobieraj – p.o. Dyrektor Sandomierskiej Fundacji Zdrowia 
 
Powiedział, aby „nie dublowa� informacji pisemnej”, mi�dzy innymi, o: 
- Tomografie komputerowym, b�d�cym własno�ci� Fundacji, a który to został u�yczony 
szpitalowi, aby mo�na było  przeprowadza� te badania i „na dzie� dzisiejszy w wynikach za  
7 miesi�cy  szpital na samej pracowni komputerowej  otrzymał zysk. Czyli ten sprz�t na 
siebie zarabia”. 
- Zysk wypracowany przez Fundacj� – od pocz�tku istnienia Fundacji- poszedł na cele 
statutowe „A głównym celem działania Fundacji jest wspieranie słu�by zdrowia, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem rozbudowy bazy szpitala” 
- Zakupionych urz�dzeniach: urz�dzenie do bada� �ródoperacyjnych, rentgen 
stomatologiczny do zdj�� jednopunktowych, urz�dzenie dla stacji dializ, sprz�t 
rehabilitacyjny, aparat do echa serca, kardiomonitor na potrzeby  intensywnej opieki 
medycznej(dofinansowanie). 
 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej 
 
Uzupełniaj�c    przedstawion�  Pa�stwu Radnym  pisemn� informacj�  o działalno�ci Fundacji  
Pan Dyrektor  powiedział, �e 
„Została Pa�stwu przedstawiona wi�kszo�� rzeczy, które udało si� zorganizowa�. 
Chciałbym powiedzie�, �e nie była to nasza samodzielna działalno��: współpracowali�my  
z Urz�dem Miejskim w Sandomierzu , szczególnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu,  
z Miejsk� Bibliotek� Publiczna , z Miejskim O�rodkiem Sportu i Rekreacji, z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczy, z Wy�sz� Szkoł� Humanistyczno-Przyrodnicz�, 
z Muzeum Diecezjalnym, z Biurem Wystaw Artystycznych, z O�rodkiem Promowania 
Przedsi�biorczo�ci w Sandomierzu. 
Jestem jedynym etatowym pracownikiem  w Fundacji”. 
Ko�cz�c wypowiedz Pan Dyrektor powiedział, �e  ew. zwi�kszenie zatrudnienia pozwoliłoby 
na  wi�ksz� samodzielno��, rozszerzenie działalno�ci oraz  mo�liwo�� pozyskiwania funduszy  
„z zewn�trz”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: 
„Dzi�kuj� Panie Dyrektorze. Dzi�kuj� wszystkim Panom. 
 Prosz� o pytania. 
 Czy kto� z Pa�stwa Radnych chciałby zada� pytanie? Zabra� głos? Bardzo prosz�. Nie   
słysz�. 
 To ja  pozwol� sobie zada� pytanie wszystkim trzem Panom: Ile wynosz� diety za udział  
 w posiedzeniu, czy te� za członkostwo itd. poszczególnych Fundacji – O ile takowe s� ?” 
 
Pan Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej 
 
Powiedział: ”W Fundacji Sandomierskiej Rada Nadzorcza  działa bez �adnych diet. 
Wszyscy przedstawiciele, zgodnie z przyj�t� uchwał�,  działaj� społecznie, za darmo”. 
 
Pan Jerzy Sobieraj – p.o. Dyrektor Sandomierskiej Fundacji Zdrowia 
 
Powiedział: ”W Fundacji Zdrowia jest dieta, która wynosi, �ebym nie skłamał,  chyba ok. 450 
zł dla Przewodnicz�cego i ok.  350 dla Członka”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał :”Rocznie? Miesi�cznie?” 
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Pan Jerzy Sobieraj –  
 
„Jest 6 Członków Rady Fundacji, tj. za spotkanie. 
Spotkania s� 2-3 razy w miesi�cu. Nieraz jest tak jakby miesi�cznie – za cykl spotka�”. 
 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor FKZS 
 
„W Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, podobnie jak w Sandomierskiej Fundacji nie ma 
diet”. 
 
Pan Janusz Sochacki raz jeszcze podzi�kował wszystkim za przedstawione Informacje  
i zamkn�ł punkt 6 Porz�dku obrad sesji. 
 
Ad. 7 
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali 
mieszkalnych w  budynkach stanowi�cych własno�� Gminy Sandomierz oraz wyra�enia 
zgody  na  udzielnie bonifikaty.  

 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e jest to wniosek 
Burmistrza Sandomierza, w Materiałach na sesj� jest równie�  kopia uchwały z 26 marca 
2003 roku, któr� teraz zmieniamy  i nast�pnie poprosił Przewodnicz�cych  komisji 
merytorycznych Rady Miasta o opini�  na temat projektu  w/w uchwały: 
- Pana Andrzeja Glenia - Komisja Bud�etu i Finansów – opinia pozytywna 
   Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa – opinia   pozytywna 
- Pana Władysława Tetera –   Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia   
   pozytywna. 
- Pani Agnieszka Fra�czak – Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały  
zmieniaj�cej uchwał� w sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych  
w  budynkach stanowi�cych własno�� Gminy Sandomierz oraz wyra�enia zgody  na  
udzielnie bonifikaty. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: „Przyst�pujemy do 
dyskusji: Kto z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Uwa�a, �e bonifikata powinna wynosi� nie 80 %, jak zaproponował Pan Burmistrz, ale 95 %. 
Zdaniem Radnego  mo�liwo��  wykupienia mieszka� pozwoli w przyszło�ci anga�owa� 
mniejsze �rodki z bud�etu  gminy. 
Pyta: Co z lokalami na Starówce?  
Stwierdził, �e „W zwi�zku z podj�ciem  inicjatywy realizacji  budownictwa mieszkaniowego 
w ramach TBS-ów działania  powinny by� spójne” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: „Kto z  pracowników Pana 
Burmistrza chciałby zabra� głos lub z osób obecnych na sali ? Nie widz�. Zamykam 
dyskusj�.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie projekt powy�szej uchwały. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
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Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta Sandomierza  
podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XV/123/2007  
zmieniaj�c� uchwał� w sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych w  
budynkach stanowi�cych własno�� Gminy Sandomierz oraz wyra�enia zgody  na  
udzielnie bonifikaty.  
 
oraz ogłosił 10-cio minutow� przerw� w obradach. 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta wznowił obrady  
przyst�puj�c do realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad 
 
Ad. 8 
                    Podj�cie uchwały w sprawie  sprzeda�y nieruchomo�ci  gruntowej. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opini� na temat projektu 
uchwały  
Komisja Bud�etu i Finansów – Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji    powiedział, �e 
opinia Komisji jest pozytywna 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa Pan Andrzej Gle� – 
Przewodnicz�cy Komisji  - opinia Komisji pozytywna 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  przeczytał projekt uchwały w sprawie  
sprzeda�y nieruchomo�ci  gruntowej. 
Pan Przewodnicz�cy  otworzył dyskusj� i zapytał: „Czy kto� z Pa�stwa Radnych chciałby 
zabra� głos ? Czy Pan Burmistrz lub Kto� z sali chciałby zabra� głos?” 
Wobec braku zgłosze�: Zamykam dyskusj�  i przyst�pujemy do głosowania”. 
Pan Janusz Sochacki  zapytał: Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził, �e Rada  Miasta Sandomierza jednogło�nie podj�ła   
 
                                                 Uchwał� Nr XV/124/2007 
                            w sprawie sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej 
 
Ad. 9 
                     Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali w  Materiałach na sesj�.  
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e  projekt uchwały  był opiniowany przez Komisj� Bud�etu 
i Finansów -   
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu  i Finansów, powiedział, �e komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Przewodnicz�cy zapytał: ”Czy kto� z Pa�stwa �yczy sobie, aby  odczyta� projekt 
uchwały? Nie widz�. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj�c dyskusj� 
zapytał kolejno: Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza  oraz osoby  obecne na sali : Czy kto�  
z Pa�stwa  chciałby zabra� głos ? 
Wobec braku  zgłosze�  Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie: 
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza jednogło�nie podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/125/2007 
                          w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Ad. 10 
 
                     Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali w  Materiałach na sesj�.  
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e  projekt uchwały  był opiniowany przez komisje  
- Komisj� Bud�etu i Finansów -  Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji – opinia 
pozytywna 
- Komisj� Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu – Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy 
Komisji – opinia pozytywna 
„O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj�c dyskusj� zapytał kolejno: 
Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza , Pani� Skarbnik oraz osoby  obecne na sali : Czy kto�  
z Pa�stwa  chciałby zabra� głos ? 
Wobec braku  zgłosze�  Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie: 
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza jednogło�nie podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/126/2007 
                          w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Ad. 11 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2007 rok   
 
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e jest to kolejna zmiana 
w bud�ecie Miasta na 2007 rok i projekt uchwały wraz z uzasadnieniem równie� Pa�stwo 
Radni otrzymali w  Materiałach na sesj�.  
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e  projekt uchwały  był opiniowany przez Komisj� Bud�etu 
i Finansów -  anAndrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu  i Finansów, powiedział, �e 
komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Komisj� Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu – Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy 
Komisji – opinia pozytywna 
Pan Przewodnicz�cy zapytał: ”Czy kto� z Pa�stwa �yczy sobie, aby  odczyta� projekt 
uchwały? Nie widz�. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj�c dyskusj� 
zapytał kolejno: Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza  oraz osoby  obecne na sali : Czy kto�  
z Pa�stwa  chciałby zabra� głos ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 



 12 

Zaproponował, aby w zwi�zku  z tym, �e „Traktujemy t� sesj� szkoleniowo, ze wzgl�du na 
obecno�� młodzie�y, to mo�e nie czyta� wszystkiego, ale chocia� „sygnalizacyjnie”- 
�eby było bardziej czytelne: czego i jakiego zakresu dotyczyły uchwały  (np. zmiany  
w bud�ecie dotycz�ce przedszkoli, a wynikaj�ce z ustaw odgórnych)” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: 
”Dzi�kuj� Panu Radnemu. Ja chciałem tylko zwróci� uwag� na nast�puj�ce elementy: 
Projekt uchwały dla osoby słuchaj�cej jest  zupełnie nieczytelny- s� to zmiany w paragrafach, 
rozdziałach, działach itd. i kto� słuchaj�c nie b�dzie zupełnie wiedział o co chodzi. 
Projekt uchwały jest Radnym dobrze znany, bo był  dokładnie - z tego co wiem - omówiony 
na Komisji Bud�etu i Finansów oraz Komisji merytorycznej – Komisji Nauki, O�wiaty, 
Kultury i Sportu.” 
Ko�cz�c wypowiedz Pan Przewodnicz�cy zauwa�ył, �e dzisiejsza sesja jest sesj� zwykł� – 
 i tylko dla słuchaj�cej młodzie�y jest to sesja szkoleniowa. 
Zwracaj�c si� do Pana Andrzeja Bolewskiego  Pan Przewodnicz�cy zapytał: 
„O ile Pan Radny składa wniosek, aby odczyta� projekt uchwały poddam wniosek pod 
głosowanie”. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
- Powiedział, �e nie chce polemizowa� z Panem Przewodnicz�cym i wie gdzie odbywa si� 
  analiza  projektów uchwał. 
- Przyznał, �e tre�� uchwały bud�etowej dotycz�ca zmian w bud�ecie mo�e by� nieczytelna.  
   Intencj� Radnego była ch�� przybli�enia młodzie�y pracy Rady – „od kuchni”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
„Jako autor tych wszystkich uchwał mog� powiedzie�, �e Pani Skarbnik mo�e  jasno  
i wyra	nie powiedzie�, gdzie jest przesuni�cie mi�dzy działem, numerem takim to a takim. 
Tylko, �e to nikomu nic nie powie. 
Podejrzewam, �e dla potrzeb szkoleniowych Pan Andrzej Bolewski chciałby wznowi� 
dyskusj�, która ju� si� odbyła - wszystko szczegółowo omówiono na jednej, dwóch , trzech 
lub pi�ciu komisjach merytorycznych Rady Miasta.” 
Młodzie� mo�e odnie�� wra�enie, �e Radni  zachowuj� si� jak przysłowiowe maszynki do 
głosowania – Tak naprawd� komisje stałe Rady Miasta wraz z pracownikami Urz�du Miasta 
starannie analizowały tre�� projektów uchwał przed sesj� Rady i dlatego „w Ratuszu �wiatło 
pali si� do pó	nych godzin wieczornych” – zako�czył wypowiedz pan Burmistrz. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Dzi�kuj� Panie Burmistrzu. Ja równie� 2 zdania. 
W uchwałach dotycz�cych zmian w bud�ecie chodzi o to,  �e pieni�dze, które ma Miasto, 
mo�e rozdysponowa�  wył�cznie w oparciu o uchwalony wcze�niej bud�et na dany rok. 
Przykładowo: Je�eli  w bud�ecie domowym zaplanujemy zakupy za kwot� 200 zł, a kupimy 
tylko za 190 zł – to pozostałe 10 zł mo�emy przeło�y�  „z kieszeni do kieszeni”. 
W przypadku bud�etu Miasta – Rada Miasta musi podj�� stosown� uchwał�. 
W tym konkretnym przypadku: Pieni�dze przyszły z bud�etu pa�stwa do miasta i były 
przeznaczone na wybory. Dostały je szkoły, w których  te wybory si� odbyły  
( za przygotowanie wyborów, za udost�pnienie lokalu). 
Teraz trzeba to pod okre�lon� pozycj� zapisa�. 
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Jest to czynno�� techniczna  polegaj�ca na tym, �e pod koniec roku porz�dkuje si� bud�et:  
z działów, gdzie pieni�dze nie zostały wykorzystane –  przerzuca si� do działów, gdzie ich 
brakuje. Celem jest prawidłowo zamkni�ty bud�et.”  
 
Wobec braku dalszych  zgłosze�  Pan Janusz Sochacki poddał projekt  uchwały  znajduj�cy 
si� w Materiałach na sesj� pod numerem:11, 11 a, 11b, 11 c   pod głosowanie: Kto jest za 
podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza jednogło�nie podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/127/2007 
                          w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Ad. 12 
                          Podj�cie uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali w  Materiałach na sesj�.  
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e  projekt uchwały  był opiniowany przez komisje  
- Komisj� Bud�etu i Finansów -  Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji – opinia 
pozytywna 
- Komisj� Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu – Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy 
Komisji – opinia pozytywna 
„O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj�c dyskusj� zapytał kolejno: 
Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza , Pani� Skarbnik oraz osoby  obecne na sali : Czy kto�  
z Pa�stwa  chciałby zabra� głos ? 
 
Pan  Zenon Pa� – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, �e jest tego samego zdania co Pan Andrzej Bolewski  
„Tak jak przy poprzednim punkcie Pan Przewodnicz�cy powiedział , �e chodzi o to i o to -  
Bo wy przykładowo przerzucacie z tej kieszeni do tej. Prosz� o króciutkie wyja�nienie –  
 w dwóch zdaniach. Tak  jak Pan Radny Bolewski mówił”. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady powiedział. 
„Czy kto� jeszcze chciałby zabra� głos? Nie ma ch�tnych? To pozwol� sobie na kilka słów  
komentarza. 
Prosz� Pa�stwa ! Po to jest przyj�ta okre�lona procedura, �eby na sesji  nie czyta� 
wszystkiego od nowa i po to , �eby na sesji nie udziela� szczegółowego instrukta�u. 
Po to ogłoszenie o sesji  jest wywieszone  w miejscu publicznym na 7 dni przed sesja (Przepis 
mówi zwyczajowo – My  wieszamy Zawiadomienie na słupach oraz umieszczamy w 
internecie, do którego prawie ka�dy ma dost�p.) 
Po to w biurze Rady Miasta przy Placu Poniatowskiego 3 s� wyło�one szczegółowe Materiały 
na sesj� , aby ka�dy mógł si� z tymi Materiałami zapozna�. 
 Przyj�ta procedura ma nam wszystkim zaoszcz�dzi� czasu i pozwala cz�sto unikn��  jałowej 
dyskusji na tematy oczywiste. 
Uzasadnienie do tego projektu uchwały liczy 2 strony – i tak jak poprzednio  jest to 
porz�dkowanie bud�etu – Cz�sto bywa Pan w biurze Rady , mógł Pan si� z nim zapozna�. 
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Zamykam dyskusj�. 
Nast�pnie „Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie: Kto jest za 
podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza jednogło�nie podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/128/2007 
                          w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2007 r.  
 
Ad. 13 
     
Podj�cie uchwały  w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci od  
01.01.2008 r. 

Pan Janusz Sochacki  – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu Porz�dku obrad przypomniał, �e na wniosek Burmistrza Sandomierza Rada Miasta  
rozpatruje  projekt uchwały okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci od  
01.01.2008 r. 
Pan Janusz Sochacki i poprosił o opini� komisje merytoryczne Rady Miasta: 
 
- Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – Pan Andrzej Gle� – opinia pozytywna 
- Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter- 
opinia pozytywna 
 „Czy kto� z Pa�stwa oczekuje odczytania projektu uchwały ?O ile nie usłysz� sprzeciwu, nie 
b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki  
i poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska  
i Rolnictwa  powiedział, �e komisja zaopiniowała   projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodnicz�cy Rady Miasta  otworzył dyskusj�  pytaj�c kolejno: 
Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza  oraz osoby  obecne na sali: Czy kto� z Pa�stwa  chciałby 
zabra� głos ? 
Wobec braku  zgłosze�  Pan Janusz Sochacki zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej 
uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała  si�” od głosu.                                              
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza  podj�ła  
                                                 Uchwał� Nr XV/129/2007 
       w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci od  01.01.2008 r.                                     

 
Ad. 14 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił przyst�pienie do 
realizacji nast�pnego punktu Porz�dku obrad tj.  
 
Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków 
transportowych od   01.01.2008 r. 
Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opini� na temat  powy�szej uchwały komisje  
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
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Komisja Bud�etu i Finansów - Przewodnicz�cy Pan Andrzej Gle�  powiedział, �e opinia 
Komisji jest pozytywna. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług,- Przewodnicz�cy Komisji Pan 
Władysław Teter – opinia pozytywna 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał :”Czy kto� z Kole�anek 
i Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu uchwały nie 
czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały i wobec braku zgłosze�   przyst�pił do przegłosowania  uchwały :  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                    Uchwał� Nr XV/130/2007  
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych od   
01.01.2008 r. 

 
Ad. 15                                         
   
Podj�cie uchwały  w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla   ”Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  przyst�puj�c do realizacji   punktu  
15 Porz�dku obrad przypomniał zebranym, �e jest  to „Wniosek Burmistrza Sandomierza” 
i poprosił o opini� Przewodnicz�cego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa. 
Pan Andrzej Gle�  powiedział, �e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: ”Czy kto� z Kole�anek  
i Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu uchwały nie 
czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały: „Czy kto� chciałby co� wyja�ni�, sprecyzowa�, o co� zapyta�? 
Wobec braku zgłosze�   Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do przegłosowania  uchwały i zapytał  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 16 „za” , 0 „przeciw,2 wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  wi�kszo�ci� głosów , przy 2 wstrzymuj�cych si�” podj�ła 
 
                                                       Uchwał� Nr XV/131/2007 
w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla   
”Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi 
 
Ad. 16.    
 
 Podj�cie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  przyst�puj�c do realizacji   punktu  
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16 Porz�dku obrad przypomniał zebranym, �e jest  to „Wniosek Burmistrza Sandomierza” 
i poprosił o opini� Przewodnicz�cego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa. 
Pan Andrzej Gle�  powiedział, �e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: ”Czy kto� z Kole�anek  
i Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu uchwały nie 
czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały: „Czy kto� chciałby zabra� głos ? Wobec braku zgłosze�   Pan 
Przewodnicz�cy przyst�pił do przegłosowania  uchwały i zapytał  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za” , 0 „przeciw”,0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła 
 
                                                       Uchwał� Nr XV/132/2007 
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulic 
Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu. 
 
Ad. 17   
 
 Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania  na terenie Sandomierza 
 
Pan Janusz Sochacki  powiedział, �e„Przyst�pujemy do rozpatrzenia  punktu 17 – Projekt 
uchwały oznaczony w Materiałach na sesj�  liczb� 17  i 17 a.: Podj�cie uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  na terenie 
Sandomierza i poprosił o  opinie Komisje merytoryczne Rady Miasta  
  
- Komisja Bud�etu i Finansów – Przewodnicz�cy Pan Andrzej  Gle� – opinia pozytywna 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług,- Przewodnicz�cy – Pan Władysław Teter 
– opinia pozytywna 
- Komisja Praworz�dno�ci –Pan Andrzej Bolewski – opinia pozytywna 
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  odczytał projekt  
uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  na 
terenie Sandomierza” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  otworzył dyskusj�. 
 
Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: ”Kto odpowiada za uiszczenie opłaty za parkowanie: kierowca czy parkingowy? 
”Je�eli nie ma parkingowego, to czy ja mam go szuka�, czy to On powinien pilnowa� 
parkingu?” 
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Pan Zenon Pa� – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: 
- _”Prosz� mi odpowiedzie� dlaczego  zmieniono uchwał� , która była korzystna dla miasta 
na uchwał�  która jest niekorzystna dla bud�etu?” („Aby Pan Zwierzyk i Jego armia  miała 
mo�liwo�� po prostu stawa� bezpłatnie”) 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Odpowiadaj�c na pytania stwierdził, �e  
- Obowi�zkiem parkingowego jest „szukanie wła�ciciela pojazdu” – je�eli jest to  dzie� 
powszedni. W dni �wi�teczne opłaty nie s� pobierane. 
- Uchwała została zmieniona, gdy� stref� płatnego parkowania została obj�ta cała ulica 
�ydowska – ł�cznie z terenami prywatnymi – Nowa uchwała  miała na celu okre�lenie stref 
płatnego parkowania z wył�czeniem tych terenów. 
 
Pan Przewodnicz�cy podzi�kował  za wyja�nienia, zamkn�ł dyskusj�, a nast�pnie przyst�pił 
do przegłosowania  uchwały pytaj�c Pa�stwa Radnych: 
Kto jest za podj�ciem  uchwały  zmieniaj�cej uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz 
okre�lenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania  na terenie Sandomierza” 
prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                       Uchwał� Nr XV/133/2007 
 zmieniaj�c� uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  na 
terenie Sandomierza” 
 
Ad. 18   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił przyst�pienie do 
realizacji nast�pnego punktu Porz�dku obrad – zgodnie z wprowadzon� zmian� w Porz�dku 
obrad:  
 
Podj�cie uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e  
- Projekt uchwały został  przekazany Pa�stwu radnym przed sesj�, obejmuje on kilka  
  stron + mapka.  
- Jest to drugi projekt – pierwszy został uchylony przez Wojewod� w ramach nadzoru   
  z powodu bł�dów formalnych. 
- Powy�szy projekt  został przygotowany w znacznym stopniu przy współudziale Firmy   
  Pilkington. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� na temat  powy�szej uchwały komisj�  
merytoryczn� Rady Miasta Sandomierza. 
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Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa  - Przewodnicz�cy Pan 
Andrzej Gle� – powiedział, �e opinia Komisji jest pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał :”Czy kto� z Kole�anek i 
Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu uchwały nie 
czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały. 
 
Pan Krzysztof Krakowiak – Dyrektor  Pilkington Automotive Poland 
 
Powiedział, �e  
- Wojewoda �wi�tokrzyski  zakwestionował uchwał�  ze wzgl�du na nieuwzgl�dnienie 
przepisów szczególnych ograniczaj�cych mo�liwo�� inwestowania w pobli�u stref 
obejmuj�cych wały przeciwpowodziowe oraz  biegn�cy w pobli�u ruroci�g gazowy. 
- Przedło�ony w dniu dzisiejszym Pa�stwu Radnym projekt został przez biuro projektowe  
uzgodniony z Wydziałem  Geodezji i Infrastruktury Urz�du Wojewódzkiego. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
- Stwierdził, �e Wydział merytoryczny Urz�du Miejskiego powinien  dokładniej  sprawdza� 
uchwał�, któr� przekazuje Wojewodzie. 
 
Wobec braku dalszych  zgłosze�  Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  
przyst�pił do przegłosowania  uchwały :  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                    Uchwał� Nr XV/134/200  
w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 
ul. Zarzekowice w Sandomierzu 
 
Ad. 19                                        . 
 
Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady 
wynagradzania za prac� oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
o�wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków do 
wynagrodzenia oraz nagród. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  przyst�puj�c do realizacji   punktu  
15 Porz�dku obrad przypomniał zebranym, �e jest  to „Wniosek Burmistrza Sandomierza” 
i poprosił o opini� Przewodnicz�cego  Komisji Bud�etu i Finansów. 
Pan Andrzej Gle�  powiedział, �e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie 
Pan   Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy   Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu – 
powiedział,�e  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wnioskuj�c jednocze�nie , 
aby w Zał�czniku do uchwały Nr 4 ,  na stronie 19 g) w § 3  , w trzecim akapicie zamiast   
„czas zaj�� od 0,5 godziny” wpisa� „czas zaj�� do 0,5 godziny” 
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Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Zauwa�ył, �e wprowadzenie tej zmiany nadal powoduje dublowanie si�  0,5 godziny. 
 
W celu umo�liwienia  „spokojnego ustalenia” prawidłowego brzmienia § 3  w Zał�czniku Nr 
4 do projektu uchwały – Przewodnicz�cy Rady Miasta  ogłosił 5-cio minutow� przerw�. 
 
Wznawiaj�c obrady  Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  
-  Przypomniał, �e w�tpliwo�ci dotyczyły tre�ci § 3 w Zał�czniku Nr 4 do projektu uchwały 
-  Powiedział, �e „Z tego co wiem - stanowiska zostały uzgodnione”. 
 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
 
Poprosiła, aby w Zał�czniku do uchwały Nr 4 ,  na stronie 19 g) w § 3  , w trzecim akapicie 
zamiast   
„czas zaj�� od 0,5 godziny” wpisa� „czas zaj�� poni�ej  0,5 godziny” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził za zgod� Radnych Miasta 
Sandomierza, �e jest to poprawka techniczna („nie głosujemy”)  oraz zapytał: ”Czy kto� z 
Kole�anek i Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu 
uchwały nie czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały: „Czy kto� chciałby co� jeszcze  wyja�ni�, sprecyzowa�, o co� 
zapyta�? Wobec braku zgłosze�   Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do przegłosowania  
uchwały i zapytał  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                       Uchwała Nr XV/135/2007 
w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� 
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o�wiatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków do wynagrodzenia oraz 
nagród. 
 
Ad. 20    
 
Podj�cie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego 
obowi�zkowego wymiaru zaj�� dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
o�wiatowo – wychowawczych  prowadzonych przez  Miasto Sandomierz.   
 
 
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta: 
Komisja Bud�etu i Finansów – Przewodnicz�cy Pan Andrzej Gle� powiedział, �e komisja  
której przewodniczy  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Komisja Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu – Przewodnicz�cy Pan Andrzej Majewski -  opinia 
pozytywna + wniosek komisji , aby w § 2 projektu uchwały 
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- W punkcie  1 zamiast: „która liczy 12-24 oddziałów  tworzy si� stanowisko wicedyrektora” 
wpisa� „która liczy 12 i wi�cej oddziałów  tworzy si� stanowisko wicedyrektora” 
- Punkt 2 skre�li� w cało�ci. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił, aby w podstawie prawnej do projektu uchwały  w 7 akapicie dopisa� 
dat� i numer pisma �wi�tokrzyskiego  Kuratora O�wiaty w Kielcach : 
„pismem KO.RP 0525-5/07 z dnia 12 listopada 2007 roku” 
- Wniosek Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu uznał za autopoprawk�. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e w zwi�zku z powy�szym 
wniosek nie b�dzie głosowany zaproponował, aby nie czyta� projektu uchwały: ”O ile nie 
usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy”. 

 
Pani Krystyna Socha  - Przewodnicz�ca Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego 
 
Uwa�a, �e 
– Zag�szczenie klas, z wychowawczego punktu widzenia,  to „nic dobrego” 
– Likwidacja etatów wicedyrektora utrudni i tak ci��k� sytuacje  dyrektorów szkół. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza wobec braku dalszych 
zgłosze� zapytał:”  
 Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały, uzupełnionej o przyj�t� poprawk�,  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu  
Wynik głosowania: Rady 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
 Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Miasta stwierdził  podj�cie  przez Rad� Miasta 
Sandomierza  
 
                                            Uchwały Nr XV/136/2007 
w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego obowi�zkowego wymiaru 
zaj�� dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach o�wiatowo – 
wychowawczych  prowadzonych przez  Miasto Sandomierz.   
 
Ad. 21 
 
Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w 
pierwszej kategorii zaszeregowania i warto�ci jednego punktu do ustalenia tabel 
miesi�cznych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego dla pracowników samorz�dowych 
zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Miasta  Sandomierza.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  przeczytał § 1 projektu uchwały stwierdzaj�c, �e jest to meritum tej 
uchwały (poza tym jest podstawa prawna  oraz wyliczenie  jednostek organizacyjnych Miasta 
Sandomierza –Przedszkola, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja). 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy   poprosił o opini� komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów  – powiedział ,�e komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
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Komisja Gospodarki Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu  - Przewodnicz�cy Pan Andrzej 
Majewski– opinia pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwały - Brak zgłosze�. 
Pan Przewodnicz�cy przyst�puj�c do przegłosowania  projektu uchwały zapytał: Kto jest za 
podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e na 
dzisiejszej sesji Rada Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                       Uchwał� Nr XV/137/2007 
w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego obowi�zkowego wymiaru 
zaj�� dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach o�wiatowo – 
wychowawczych  prowadzonych przez  Miasto Sandomierz.   
 
Ad. 22 
 
Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych 
Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e  projekt Strategii 
Rozwi�zywania  Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013 był 
wyło�ony  do wgl�du w biurze Rady Miasta,  stanowi zał�cznik do projektu uchwały i 
Pa�stwo Radni  mieli mo�liwo�� wcze�niejszego zapoznania si� i zgłoszenia ew. uwag i 
wniosków. 
                   Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił przewodnicz�cych  
komisji merytorycznych Rady Miasta o opini�  na temat projektu  w/w uchwały: 
- Pana Andrzeja Glenia -  Komisja Bud�etu i Finansów – opinia pozytywna 
- Pana Andrzeja Glenia – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska  
   i Rolnictwa – opinia pozytywna 
- Pani� Mariol� St�pie� – Przewodnicz�c�  Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
   i   Zdrowia – opinia   pozytywna 
- Pana Andrzeja Bolewskiego   - Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci - opinia   
   pozytywna  
- Pana Władysława Tetera – Przewodnicz�cego  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
   i Usług – opinia  pozytywna. 
- Pana  Andrzeja Majewskiego – Przewodnicz�cego Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury 
    i Sportu - opinia pozytywna 
Komisja  Rozwoju Gospodarczego pracowała nad projektem – nie wypracowała opinii. 
Projekt uchwały jest krótki: W § 1 jest zapis”Przymuje si� Strategi� Rozwi�zywania  
Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013, stanowi�c� 
zał�cznik do niniejszej uchwały.” 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: „Przyst�pujemy do 
dyskusji: Kto z Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos ? 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Poprosił o potwierdzenie, i� pomimo, �e Strategi� przyjmujemy na lata 2007-2013 - 
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w przypadku pojawienia  si� jaki� nowych problemów, których w tej ksi��ce nie ma  – te� 
b�dziemy je rozwi�zywa�? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, �e Strategia nie jest  katalogiem spraw zamkni�tych i zapewnił, �e ka�dy nowy 
problem b�dziemy próbowa� rozwi�zywa�. 
 
Pan Przewodnicz�cy zapytał: ”Czy kto� jeszcze  chciałby zabra� głos ? Nie widz�. Zamykam 
dyskusj�.” 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 
Sandomierza 15 głosami „za”   podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XV/138/2007  
w sprawie przyj�cia Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej 
Sandomierz na lata 2007-2013. 

 
Ad. 23  
      
Podj�cie uchwały w sprawie zmiany statutu  O�rodka  Pomocy Społecznej w    
Sandomierzu. 

Pan Janusz Sochacki powiedział, �e   
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu O�rodka Pomocy Społecznej zawiera schemat 
organizacyjny i z „oczywistych powodów nie b�dziemy go czyta�”. 
- Ewentualne pytania mo�na kierowa� do Pani Haliny Komendy – Dyrektora O�rodka 
Pomocy Społecznej. 
- Z rozmowy z Pani� Dyrektor wynika ,�e jest to tylko tzw. zmiana kosmetyczna – nie wi��e   
si� z �adnymi dodatkowymi kosztami. 
- Poprosił o opinie o projekcie uchwały Komisje merytoryczne Rady Miasta 
- Komisja Praworz�dno�ci –Przewodnicz�cy Komisji – Pan Andrzej Bolewski – opinia 
pozytywna 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia- Przewodnicz�ca – Pani Mariola 
St�pie� – opinia pozytywna. 
                      Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały - Brak zgłosze�. 
Pan Przewodnicz�cy przyst�puj�c do przegłosowania  projektu uchwały zapytał: Kto jest za 
podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e na 
dzisiejszej sesji Rada Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                        Uchwał� Nr XV/139/2007  
w sprawie zmiany statutu  O�rodka  Pomocy Społecznej w    Sandomierzu. 
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Ad. 24 
 
Podj�cie  uchwały w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku   
rolnego od 01.01.2008 r.” 
 
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e  
- Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali przed dzisiejsz� sesj� – 
Wnioskodawc� jest Pan Burmistrz.  
- Projekt uchwały był opiniowany przez  Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Gospodarki Przestrzennej , Ochrony �rodowiska i Rolnictwa 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały w sprawie 
obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku   rolnego od 01.01.2008 r.” 
Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów - Pan Andrzej Gle� powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, za� Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa, której równie�  przewodniczy,  zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie, wnioskuj�c jednocze�nie o obni�enie  kwoty w stosunku do zaproponowanej 
przez Pana Burmistrza z 50,00 zł na 40,00 zł za 1 q. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział: 
„Ja byłem na Komisji Bud�etu i Finansów  i na tej Komisji głosowano za wnioskiem Pana 
Burmistrza. Prosz� nie manipulowa�.” 
 
Pan Andrzej Gle� 
 
Powiedział, �e : 
- W/w wniosek przeszedł na Komisji Gospodarki Przestrzennej , Ochrony �rodowiska  
i Rolnictwa 
- Na Komisji Bud�etu i Finansów  zaproponowany wniosek nie został rozstrzygni�ty: 
   2 „za”, 2 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj�cy si�”. 
Nast�pnie Pan Andrzej Gle� zgłosił wniosek formalny - „krakowskim targiem” zaproponował 
obni�enie stawki do 45 zł za q.  
Pan Przewodnicz�cy poprosił Pana Burmistrza, aby odniósł si� do propozycji Pana Andrzeja 
Glenia. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, �e  taka zmiana spowoduje spadek dochodów Miasta o  „siedemdziesi�t par� 
tysi�cy”. 
„Je�eli obni�amy dochody to wska�my rekompensat�. Podtrzymuj� 50 zł  za q” – zako�czył 
wypowiedz Pan Burmistrz. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Powiedział: 
„Prosz� powiedzie� : Ile mamy wniosków i o jakie kwoty ? 
Jedna z komisji, bo ju� nie wiem która - zgłaszała wniosek  o 40 zł. 
Teraz Pan Andrzej Gle� zgłasza - o 45 zł. 
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Pan Burmistrz mówi – 50 zł. 
To nie mo�e by� tak , �e takim chłopskim targiem, b�dziemy si� przerzuca�  - ja za chwil� 
powiem 44 zł. 
I druga rzecz. 
Je�eli Komisja Bud�etu i Finansów  obraduje w liczbie 5 osób:2,2,1 – to jest niepowa�ne. 
I jeszcze jedno. Panie Andrzeju, to co było tutaj , to dla mnie �enuj�ce. 
Ja w takim razie b�d� wnioskował, aby Pan Andrzej Gle� był Przewodnicz�cym jednej 
komisji  -Niech si� okre�li – której?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e  
- „Słuszny czy te� nie – ka�dy mo�e wniosek zło�y�” 
- Nie  porz�dkuje  zgłoszonych wniosków, bo dyskusja trwa i  mog� by� jeszcze inne 
propozycje. 
 
Pan Andrzej Gle� 
 
Powiedział: 
„Prosz� mnie 	le nie zrozumie�. Nie chodzi o du�e gospodarstwa. Podatek najwi�cej 
wzro�nie tym podatnikom, którzy  maj� 30 arów, 50 arów – to ci zapłac� najwi�cej. 
Nie chodzi o tego co ma tzw.  hektary – on dostanie dotacj�. Tu chodzi o działeczki od 10 do 
80 arów. 
I prosz� si� nie martwi� – ja swój podatek zapłac� 
Powinni�cie raczej zapyta�: Ilu zapłaciło, a ilu nie zapłaciło podatku? 
Ilu ludzi nie zapłaci podatku, a ilu zapłaci ?  
Bo o tych ludziach b�dziecie za chwil� decydowa�. 
I tu nie chodzi o to, �e ja nie panuj� nad komisj� – bo panuj�. Nie pierwszy rok jestem 
radnym. 
Mnie chodzi o to, �eby podej�� rozs�dnie do  tematu”. 
 
Pani Mariola St�pie� 
 
Powiedziała, �e popiera wniosek Pana Andrzeja Glenia: ”Dotacj� dostaj� ci co  maj� 
gospodarstwa rolne. 
Gros ludzi ma  małe działki, na których stoj� domy i te działki nie przynosz� dochodu.” 
 
Pan Władysław Teter  
 
Zgłosił wniosek o przegłosowanie Wniosku Pana Burmistrza i Pana Andrzeja Glenia. 
 
Pan Janusz Sochacki i zapytał kolejno: Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza  oraz osoby  
obecne na sali : Czy kto� z Pa�stwa  chciałby jeszcze zabra� głos  ? Nie widz�. Zamykam 
dyskusj�. 
Pozwol� sobie na komentarz. 
- Wszystkie te głosy były głosami merytorycznymi – nie były to głosy  podyktowane 
własnym interesem. Były to głosy  w trosce o dobrze poj�ty interes ludzi, którzy te podatki 
płac�. 
- Podejmowali�my dzisiaj du�o  trudniejsze uchwały i przechodziły bez  dyskusji. Dlaczego ? 
Otó� dlatego, �e były w odpowiednim czasie zło�one, przez komisje dopracowane i sesja jest 
ju� tylko formalno�ci�. 
Problemy pojawiaj� si� zwykle, gdy projekt jest przynoszony w ostatniej chwili – i prosz�   
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o wyci�gniecie wniosków na przyszło��. Przyst�pujemy do głosowania. 
Pan Burmistrz w projekcie uchwały zaproponował  obni�enie stawki do 50 zł za q. 
Pan Andrzej Gle�  proponuje  obni�enie stawki do 45 zł za q. 
Kto z Pa�stwa Radnych jest za wnioskiem Pana Andrzeja Glenia prosz� o podniesienie reki 
lub mandatu?” 
Wynik głosowania: 11 „za”, 1 „przeciw”, 6 osób „wstrzymało si�” od głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki stwierdził, �e Rada Miasta  przyj�ła wniosek Pana Andrzeja Glenia , 
poprosił o zmian� kwoty w projekcie uchwały , a nast�pnie poddał projekt w/w uchwały pod 
głosowanie z uwzgl�dnieniem  wprowadzonej poprawki: Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 04 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza  podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/140/2007 
w sprawie obni�enia ceny skupu �yta do celów wymiaru podatku rolnego od 01.01.2008 
r.” 
                         
Ad. 25 
 
       Podj�cie  uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi�zku 
zło�enia O�wiadczenia lustracyjnego 
           
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e  
- Zgodnie z przepisami – „na Radzie Miasta, a ja powinienem to wykona�” - spoczywa   
  obowi�zek powiadomienia Skarbnika Miasta  o „obowi�zku zło�enia O�wiadczenia  
  lustracyjnego”. 
- Projekt stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali przed sesj�.  
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e  projekt uchwały  nie był opiniowany przez komisje, gdy� 
„jest to obowi�zek”. 
- „O ile nie usłysz� sprzeciwu, nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj�c dyskusj� zapytał kolejno: 
Pa�stwa Radnych, Pana Burmistrza , Pani� Skarbnik oraz osoby  obecne na sali : Czy kto�  
z Pa�stwa  chciałby zabra� głos ? 
 
Pan Tadeusz Fra�czak  
 
Zwrócił uwag� „na niezgodno�� dat” w  projekcie uchwały: „z lat 1944-1990”   
i w Uzasadnieniu do projektu uchwały: „ z lat 1944-19990”  
 
Pan Przewodnicz�cy poprosił o skre�lenie jednej ”9” w  dacie  w Uzasadnieniu do  projektu 
uchwały i wobec braku  kolejnych  zgłosze�  poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie: 
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza jednogło�nie podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XV/141/2007 
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w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi�zku zło�enia O�wiadczenia 
lustracyjnego 
  
Ad. 26                                     Interpelacje i zapytania 
 
Pisemnie interpelacje zło�yli: 
Pani Agnieszka  Fra�czak  oraz  Pan Robert Sobieraj 
Interpelacji werbalnych nie zło�ono. 
 
Ad. 27   
         
Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne  
 
      Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  przedstawił 
komunikaty : 
- Pismo Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierz�t  skierowane do Burmistrza  
  Sandomierza i Przewodnicz�cego Rady Miasta  z apelem o pomoc ”by w miar� swych  
  mo�liwo�ci  pomogli zwierz�tom  przetrwa� zim�”.  
- Pismo Starosty Sandomierskiego informuj�ce  o wniosku zło�onym przez Pracowni�  
  Architektoniczno-Urbanistyczn� i Twórczo�ci Artystycznej „HORTUS” z Katowic  
  (z upowa�nienia Burmistrza Sandomierza) na usuni�cie 234 szt. drzew i krzewów z terenu  
   Parku Miejskiego. 
- Pismo Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu informuj�ce o umorzeniu �ledztwa w sprawie  
   przekroczenia uprawnie� przez byłego Burmistrza  Miasta Sandomierza – Pana Andrzeja  
   Tenderowicza. 
- Pismo Naczelnika  Urz�du Skarbowego w Sandomierzu  przedstawiaj�ce Informacj�   
   z analizy o�wiadcze� maj�tkowych za 2006 rok osób zobowi�zanych do ich zło�enia –  
   „radnych i pozostałych osób”. 
-  Przypomnienie o obowi�zku zło�enia O�wiadczenia lustracyjnego (druki O�wiadcze� s�  
   dost�pnie w biurze Rady Miasta). 
    Dla zainteresowanych Pa�stwa Radnych – pro�ba o zło�enie  O�wiadczenia lustracyjnego   
    do dnia 15 grudnia br. w biurze Rady Miasta. Po tym terminie Pan Janusz Sochacki –  
    Przewodnicz�cy Rady Miasta, podobnie jak poprzednio,  zobowi�zuje si� do  przekazania  
    O�wiadcze� lustracyjnych  Radnych  - Wojewodzie �wi�tokrzyskiemu.  
    
Ksi�dz prałat Zygmunt Gil – Wikariusz biskupi 
 
- Podzi�kował za „skuteczne i dynamiczne działania”  Pana Burmistrza i Pa�stwa Radnych 
   przy podejmowaniu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Sandomierskiej Katedry. 
- Poinformował o  „Przygotowywaniu planów  pod budow� biblioteki na terenie Seminarium 
  Duchownego”. 
 
Pan Zenon Pa� – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: 
- Dlaczego  na pismo skierowane do Burmistrza Sandomierza nie odpowiada  Pan Burmistrz,  
   tylko „niejaki Zwierzyk” ?. 
Powiedział, mi�dzy innymi, �e: 
- Osoby niepełnosprawne,  zgodnie z kodeksem drogowym, maj� prawo nie stosowa� si� do  
   niektórych znaków drogowych. 
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- „Pozwolił sobie pojecha�” do Kielc na ulic� Sienkiewicza -  i  przedstawił zebranym,  jak  
    w tym mie�cie rozwi�zano spraw� wjazdu mieszka�ców  i  osób niepełnosprawnych. 
-  Pan Burmistrz wprowadzaj�c   zmian� organizacji ruchu na Starym Mie�cie „kompromituje 
    Miasto, dyskryminuje Mieszka�ców  i narusza �wiadomie integralno�� Unii Europejskiej”. 
- „Wycofajcie si� z tych wszystkich szykan wobec mnie - szykan  za zgod� Pana Zwierzyka.” 
- „Najlepiej zna t� spraw� Pan Przewodnicz�cy – podszedł do tej sprawy uczciwie i skierował   
   spraw� do Prokuratury. 
   Teraz Prokuratura ma obrywy – bo ja im pisz�, �e ci bandyci działali  pod patronatem    
    Prokuratury w Sandomierzu. 
    Gdyby to była nieprawda, to oni dawno by mnie zlikwidowali” 
 -  „Robi� sobie zdj�cia, które przeka�� do Prokuratury, które udowadniaj� , �e jestem    
     dyskryminowany jako osoba niepełnosprawna.” 
 
Ad. 28   
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł  XV sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                   Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        

 
               

 
 
 
 


