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                                                         Protokół  Nr 29                                   
                                     XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                            12 czerwca 2013  roku - Ratusz 
                                 
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.15 
 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył 
XXIX sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym , 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – 
Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, Pana  Marcina Ciszkiewicza 
– Prezesa SORH, Panią Marię Aleksandrowicz - Prezesa Sandomierskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
Pani Tamara Socha – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół   
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury    
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
            
                       W posiedzeniu XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 
Radnych Miasta Sandomierza – jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan  Andrzej Majewski i Pan Janusz Sochacki – usprawiedliwili swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta – Pan Marceli Czerwiński – na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta – Pan  Marceli Czerwiński – poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował Radnego Pana Macieja 
Kuśmierza. 
 
Radny – Pan Maciej Kuśmierz – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń  Przewodniczący Rady Miasta – Pan  Marceli Czerwiński – poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
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Wynik głosowania: jednomyślnie 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” (2 osoby nie 
głosowały) 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Maciej Kuśmierz został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Materiały na sesję absolutoryjną, zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, Państwo Radni 
otrzymali 14 dni przed sesją. 
- Część materiałów w terminie ustawowym – 7 dni przed sesją Rady Miasta (patrz: tekst 
jednolity Porządku obrad sesji z datą 4 czerwca 2013 roku)) 
- Zapytał o ew. wnioski dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie na dzisiejszej sesji projektu 
uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 rok 
- Uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem kolejnych 
wniosków poddał  pod głosowanie wprowadzenie  punktu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 rok” 
 
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących   się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXVIII sesji  
o punkt o treści: Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 rok – poz. 
15.  (kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycję o numer wyższą). 
 
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Porządek obrad XXVIII sesji  
rozszerzony o przegłosowany punkt. 
 Wynik głosowania: 17  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu, 2 osoby nie 
głosowały. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta – jak 
niżej:  
 
 1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2.  Powołanie sekretarza obrad. 
  3.  Przyjęcie porządku obrad. 
  4.  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 
  5.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze  
       sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
       z wykonania  budżetu za 2012 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
       Sandomierza) 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Brzozowskiej  
       (Wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Sandomierza) 
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   9. Przyjęcie Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia  zasad ich  
       zbywania, nabywania i wykupu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 rok (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2013  
       rok  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy 
       Sandomierz na lata 2013 - 2026 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego  oraz określenia  
       warunków odpłatności  za pomoc w formie  posiłku  udzielonego  w ramach  programu  
       wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”. (Wniosek Burmistrza  
        Sandomierza) 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 roku 
 16. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
       o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 17. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 18. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4     
Przyjęcie protokołu  z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że  
- Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w     
   biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski i uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w sesji Rady  
  Miasta Sandomierza. 
  W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie  
  głosowała. 
  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie  Protokołu    
  z  XXVII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił informację o bieżących sprawach 
Miasta z realizacji zadań w okresie od 23 maja 2013 roku do 12 czerwca 2013  roku. 
   
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające  
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                          
2. wydawałem akty normatywne, tj.:  3 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
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zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem ich łącznie 6. 
 

Wydział Nadzoru Komunalnego  
 

1. Wykonywano odwodnienie głównej alei na placu targowym przy ul. Przemysłowej, 
2. Zakończono remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, 
3. Wykonano zabezpieczenie trasy podziemnej poprzez uszczelnienie nawierzchni przy   

ul. Opatowskiej. 
4. Dokonano likwidacji kanału burzowego biegnącego wzdłuż chodnika (od budynku 

Rynek 5 do Kamienicy Oleśnickich)  
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 
 

 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

1. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada. 
2. Trwa postępowanie administracyjne – uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla 

przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeżnym”.  

3. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz  
i terenów przemysłowych”. 

4. Trwają prace budowlane dotyczące przebudowy placu targowego przy Placu 3 Maja w 
Sandomierzu. 

5. Trwają prace polegające na budowie Przedszkola nr 5 przy ul. Portowej w 
Sandomierzu – II etap. 

6. Trwają prace projektowe dla zadania pn.:  Projekt elewacji budynku przy Placu 
Poniatowskiego 3. 

7. Wyłoniono wykonawców prac pn.:  1.  „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach 
w obszarze Starego Miasta Sandomierza”; 2. „Remont osuniętej barierki stalowej i 
skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i 
osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu”. 

8. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy prac pn.: „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu”. 

9. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do 
realizacji w bieżącym roku. 

 
Wydział Finansowy  

1. Wydano  3 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – os. fiz.,  
2. Podpisano z 5 zobowiązanymi umowy cyw. -pr. 
3. Wystawiono 723 upomnienia  dot. podatku od nieruchomości, rol. 
4.  Wysłano 131 postanowień  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

5. Wystawiono 119 decyzji ustalających  - po zmianach. 
6. Wobec 3 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
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7. Wysłano 26 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
8. Wydano 70 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
Skierowano do zespołu radców pr. 14 spraw celem skierowania do sądu. 

 
 Wydział Spraw Obywatelskich 

 
1. Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „NIE dla przemocy”, w dniu 07 czerwca wręczono 

nagrody dla zwycięzców;  
2. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych „Wakacje bez alkoholu”, „Bezpieczne 

wakacje” oraz materiałów dotyczących napojów energetyzujących; 
3. Podpisano umowę na przeprowadzenie szkolenia dla 50 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie miasta ; 
4. Sfinansowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Praktyczne elementy 

funkcjonowania Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”; 
5. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów z I LO pn. „Uczeń wolny od 

używek”; 
6. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 
 
Wydział  Zamówień Publicznych  
 
Ogłoszone postępowania: 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu – 
termin składania ofert 18.06.2013, godz. 10.00 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej 
Sandomierz – termin składania ofert – 08.07.2013, godz. 10.00 

 
Postępowania w toku (sprawdzanie ofert): 

1. Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku  Gimnazjum 
Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 
 

Postępowania –przed podpisaniem umowy: 
1. Remont elewacji oraz likwidacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr  1 w 

Sandomierzu przy ul. Okrzei - wybrany wykonawca - Firma Budowlano-Handlowa 
„TED-BUD” Tadeusz Słaby, ul. Wrzosowa 32, 25-211 KIELCE 
 

Zawarte umowy: 
1. Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego  Miasta w 

Sandomierzu - wybrana oferta - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-BUD  
ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg 

2. Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont  rozmytej  
i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. 
Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu – wybrana oferta - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe EKO-BUD  ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg 

3. Remont elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul. 
Armii Krajowej 5  - wybrany wykonawca  - Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz 
Jagiełło ul. J. B. Puscha 16, 25-635 Kielce 
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 Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 
1) 24.05.2013 r. – Spotkanie z pisarzem Marianem Pilotem –  spotkanie  w  ramach cyklu 

„Rozmowy na Starówce”, w twórczości pisarza można odnaleźć szerokie nawiązania do 
literackiego stylu wybitnego, sandomierskiego prozaika Wiesława Myśliwskiego, 
wieloletnia współpraca redaktorska Myśliwskiego i Pilota zaowocowała przyjaźnią  
i dorobkiem artystycznym w tym samym „nurcie chłopskim”; bohater spotkania, za swoją 
powieść „Pióropusz”, został laureatem prestiżowej Nagrody Literackiej NIKE w 2011 
roku, miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”, 

2) 27.05.2013 r. - „Żyj bezpiecznie czyli Bezpieczna Dwójka” - akcja profilaktyczna, która 
była podsumowaniem warsztatów tematycznych, konkursów i spotkań związanych  
z problematyką bezpieczeństwa, aktywny udział nauczycieli, uczniów i rodziców 
świadczy o integracji poszczególnych środowisk i wspólnym zaangażowaniu w ważny 
życiowo cel; jednym  z elementów programu był „Turniej rodzin”, w którym wytypowane 
rodziny rywalizowały w pięciu konkurencjach podsumowujących realizację szkolnych 
programów profilaktycznych, wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, 
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, 

3) 29.05.2013 r. – Sukces uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu - Izabela Kos 
uczennica klasy 2 c Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza zajęła II miejsce w kraju w 
kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkursie historyczno-literackim 
„WETERANI - wczoraj i dziś” zorganizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Rannych i 
Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju; konkurs był realizowany w ramach 
kampanii społecznej „29 Maja Dzień Weterana – Szacunek i Wsparcie" mającej na celu 
edukację dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii udziału polskich służb 
państwowych w misjach poza granicami państwa, historii walk o niepodległość Polski 
oraz rozwijanie umiejętności twórczych i pisarskich, miejscem uroczystej gali 
podsumowującej konkurs był Uniwersytet Wrocławski, 

4) 31.05-1.06.2013 r. – Uczniowie Gimnazjum Nr 1 (Przemysław Zając  i Franciszka 
Woś) posłami XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - jest to prestiżowe wyróżnienie dla 
młodych mieszkańców Sandomierza, którzy konkurowali z zespołami uczniowskimi z 
całej Polski, warunkiem uzyskania mandatu parlamentarzysty było przeprowadzenie 
debaty na temat ekorozwoju, spośród 599 zespołów (po 2 osoby) wyłoniono 230 które 
uczestniczyły w obradach i warsztatach, opiekunem sandomierskich uczniów była pani 
Teresa Samołyk, organizatorem XIX Sesji Sejmu była Kancelaria Sejmu w porozumieniu 
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
miejsce: Sejm RP, 

5) 31.05-2.06.2013 r. – „II Ogólnopolski Festiwal Nieskończonych Form Mleka – Czas 
Dobrego Sera” - trzydniowy festiwal pełen wydarzeń o wyjątkowych walorach 
edukacyjnych i kulinarnych, sandomierski „Czas Dobrego Sera” rozpoczął się cyklem 
wykładów poświęconych tematyce serowarstwa; mleczarze, pasjonaci wyrobów 
mleczarskich, jak również serowarzy wzięli udział w interesującym sympozjum,  
w którym podjęto tematy związane chociażby z selekcją serów w handlu, potrzebie 
produkcji oraz wytwarzaniem własnych szczepionek, od drugiego dnia festiwalu, 
sandomierski rynek, wypełniły stoiska z ponad 150 rodzajami sera – od klasycznych 
serów z Austrii, poprzez włoskie Grana Padano i Pecorino Toscano, na polskich serach 
kozich, owczych, pleśniowych, podpuszczkowych czy chociażby twarogach kończąc, 
niemalże przy każdym stoisku odbywała się smakowita degustacja prezentowanych 
wyrobów mleczarskich; tradycyjnie nie zabrakło również warsztatów i laboratoriów 
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smaku, w których zostały zaprezentowane różne techniki łączenia serów z polskimi  
i zagranicznymi winami oraz oryginalnymi piwami, natomiast w kinie „Starówka” odbyły 
się projekcje filmów kulinarnych; ciekawą atrakcją dla najmłodszych była zagroda ze 
zwierzętami hodowlanymi ustawiona na nadwiślańskim bulwarze; stałym punktem 
festiwalu jest konkurs na najlepszy polski ser, nagrodę główną – najlepszy polski ser 
„Grand Prix 2013”  otrzymał Wojciech Komperda za Oscypek; po raz pierwszy w tym 
roku obok serowarów organizatorzy zaprosili do nadwiślańskiego grodu także polskich 
winiarzy, których dodatkowo wzmocnili producenci z Węgier i Włoch; na Rynku Starego 
Miasta swoje produkty prezentowali także zaproszeni goście z partnerskiego miasta 
Volterra we Włoszech, dodatkową atrakcją Festiwalu był koncert zespołu „Czeremszyna”, 
który zaprezentował nowatorskie i niezwykle żywiołowe wersje znanych utworów 
ludowych, 

6) 1.06.2013 r. – „Dzień Dziecka w Sandomierzu” –  impreza plenerowa dla dzieci, 
obchody „Dnia Dziecka” rozpoczęły się przemarszem grup dzieci z kolorowymi 
transparentami z ul. Portowej 24 spod Centrum Rekreacji oraz z Kompleksu 
Rekreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego w kierunku Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego 
na którym zorganizowano imprezę, w ramach obchodów organizatorzy przeprowadzili 
m.in.: biegi przedszkolaków, biegi szkolne, konkurs chodzenia na szczudłach, zawody  
w strzelaniu z łuku i w rzutach do tarczy; wszystkie dzieci mogły korzystać bezpłatnie  
z rekreacyjnych urządzeń pneumatycznych, podczas „Dnia Dziecka” odbyły się również 
pokazy taneczne, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Sędomir”, grup artystycznych 
działających przy Sandomierskim Centrum Kultury oraz Zespołu Folklorystycznego 
Barwinek ze Lwowa, dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych cieszyła się 
zagroda z żywymi zwierzętami; wszystkie dzieci, które uczestniczyły w obchodach „Dnia 
Dziecka, otrzymały słodycze oraz drobne upominki,  

7) 8.06.2013 r. – „Muzyka na Starówce” – występ artysty Zbigniewa Bibera, wokalista 
zaprezentował piosenki znanego barda Jacka Kaczmarskiego,  miejsce: Rynek Starego 
Miasta, 

8) 8.06.2013 r. – „Southern Blast Tour”  – koncert muzyki rockowej oraz heavy-metal, na 
scenie klubu „Lapidarium” zaprezentowały się zespoły: „In Silent”, „Slaughter of the 
Soul”, „Dormant Ordeal” oraz „Impervious”, koncert został zorganizowany przez 
Sandomierskie Centrum Kultury,  

9) 9.06.2013 r. – „Marsz dla Życia i Rodziny” pod hasłem „Kierunek Rodzina”  – 
manifestacja mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na katastrofalne wskaźniki 
demograficzne w naszym kraju, pochód wyruszył z kościoła p.w. św. Józefa w 
Sandomierzu zaraz po zakończeniu Mszy Świętej, następnie zgromadzeni 
przemaszerowali ulicami Mickiewicza, Koseły, Armii Krajowej oraz Żółkiewskiego; 
uczestnicy manifestacji głosili przywiązanie do wartości rodzinnych; marsz zakończył 
piknik rodzinny, zorganizowany na terenie miejskiego kompleksu rekreacyjnego przy ul. 
Żółkiewskiego, imprezę uświetniły występy wokalne i taneczne artystów działających 
przy  Sandomierskim Centrum Kultury, koncert Sandomierskiej Orkiestry Dętej, występy 
przedszkolaków oraz konkurencje sportowe; sandomierski „Marsz dla Życia i Rodziny” 
odbył się pod patronatem Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza oraz ks. bp 
Krzysztofa Nitkiewicza Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, 

10) 10.06.2013 r. – „Aleksander Fredro – wielki artysta i prawdziwy poeta komedii” – 
spotkanie z okazji 220. rocznicy urodzin wielkiego polskiego komediopisarza Aleksandra 
hrabiego Fredry, postać znanego twórcy, jego życie i twórczość, zaprezentował znany 
krytyk i znawca literatury dr Waldemar Smaszcz, miejsce: Zamek sandomierski,  
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Sport 
 

1) 26.05-1.06.2013 r. – „V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX 
Sportowy Turniej Miast i Gmin”  - w ramach tego cyklu imprez odbyło się w 
Sandomierzu wiele ciekawych wydarzeń sportowych, w tym m.in. turnieje: tenisa 
ziemnego, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, trójbój 
lekkoatletyczny, zawody pływackie, zawody wędkarskie, wycieczki turystyczno-
krajoznawcze, zajęcia rekreacyjne oraz gry i zabawy plenerowe, głównym celem 
turnieju jest promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia, patronat 
nad przebiegiem imprez objął Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, 

2) 4.06.2013 r. – „Szczypiorniak na Orlikach 2013” – II edycja Turnieju Piłki Ręcznej 
dla chłopców i dziewcząt, w turnieju udział wzięło 118 dzieci reprezentujących 10 
drużyn: 6 w kategorii chłopców oraz 4 w kategorii dziewcząt; zwycięską drużyną 
chłopców okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej  nr  4  w  Sandomierzu,  w 
kategorii dziewcząt na pierwszym miejscu uplasowały się zawodniczki również ze SP 
4 w Sandomierzu, wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe koszulki z 
logo akcji „SZCZYPIORNIAK NA ORLIKACH 2013”, napoje, słodycze oraz 
owoce, wszystkie drużyny biorące udział w turnieju uhonorowane zostały 
pamiątkowymi dyplomami oraz statuetkami piłkarza ręcznego, miejsce: Hala 
widowiskowo-sportowa, 

3) 8.06.2013 r. - "Papieski Rajd Rowerowy" pod hasłem "Rowerem z Ojcem 
Świętym" – impreza sportowo-rekreacyjna, której uczestnicy przemierzyli trasę  od 
Sandomierza przez Mściów, Szczytniki, Romanówkę do Zawichostu; trasa liczyła 33 
km i wiodła przez malownicze okolice Sandomierszczyzny, sprzyjające warunki 
pogodowe i rodzinna atmosfera Rajdu sprawiły, że w wydarzeniu udział wzięło ponad 
700 osób w różnym wieku, uczestnicy wyprawy dzięki licznym postojom 
rekreacyjnym mieli okazję podziwiania najciekawszych zakątków tej części 
sandomierskiego,; zakończenie Rajdu miało miejsce w Zawichoście, w urokliwej 
przestrzeni między dwoma zabytkowymi świątyniami, organizatorami „Papieskiego 
Rajdu Rowerowego” byli: Urząd Miejski w Sandomierzu, Kuria Diecezjalna  w 
Sandomierzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
-  wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
- wystawiono 55 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
-  sporządzono 2 aneksy do umowy dzierżawy 
-  zawarto 1 umowę dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym 
- zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierżawy gruntu 
 

3.   w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości: 
      - wydano 2 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
      - wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości 
   
4.   w zakresie opłaty adiacenckiej: 
      -  wydano 14 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
 



 9

5. w zakresie rolnictwa 
        przygotowano 4 umowy dzierżawy rolnej 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, dnia 12 czerwca 2013 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza – przedstawił zebranym krótką informację na 
temat pobytu na Ukrainie w partnerskim Mieście Ostróg. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
- Zapytał: Czy są pytania, wnioski dot. przedstawionej przez Pana Burmistrza   
   Informacji ? – Brak zgłoszeń 
-  Przypomniał  obowiązujące zasady dyskusji na sesji Rady Miasta  Sandomierza – zgodnie  
    z  § 43 i § 44  Statutu Miasta Sandomierza  
-  Zamknął  punkt 5. Porządku  obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 6.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję, zgodnie ze Statutem  
   Miasta Sandomierza 2 tygodnie przed sesją.  
- Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Projekt uchwały był opiniowany  przez  komisje – jak niżej. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 
Pan  Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego – opinia  pozytywna. 
Pani Mariola Stępień  – Przewodniczący Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  do dyskusji.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 
 
(Wynik głosowania:  19„za”, 0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXIX/318/2013  
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2012 rok. 
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Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  
z wykonania budżetu za 2012 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że: 
- 4 Radnych uczestniczyło w szkoleniu „Procedura absolutoryjna za 2012 rok ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”. 
 
- Zgodnie z przepisami – prosi  Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
– o odczytanie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu 
Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
 
-  Przedstawił Członków Komisji Rewizyjnej, informując jednocześnie, który z Klubów 
Radnych reprezentuje dany członek Komisji. 
- Odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu 
Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza (jak Załącznik) 
 
Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
- Obok projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Państwo Radni otrzymali:  kopię  
Uchwały VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach o Sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
odczytany Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z 
uzasadnieniem oraz Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej. 
- Zaprasza do dyskusji n/t odczytanego Wniosku. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – 
Burmistrzowi Sandomierza 
Wynik głosowania:  19  „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się od głosu” – Wniosek  
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że uchwała w sprawie absolutorium zapada bezwzględną większością głosów  
ustawowego składu Rady. 
- Zaprosił  Państwa Radnych do dyskusji. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
Wynik głosowania: 19 „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr XXIX/319/2013  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 
2012 rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – w imieniu Radnych Miasta 
Sandomierza i swoim własnym złożył Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi 
Sandomierza – gratulacje, życząc dalszych sukcesów i „dobrej współpracy z Radnymi  
i Mieszkańcami”.  
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Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dziękuje. 
- Bywają spory, bo „demokracja ma swoje prawa”, ale „zgoda buduje”. 
- Jest to wspólny sukces Samorządu. 
- Jeżeli w roku ubiegłym kogoś uraził – to przeprasza. 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani W. B.*)  
 
(Wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
- Na dzisiejszą sesję  została zaproszona  skarżąca – Pani W. B.*)  
  ( z zaproszenia nie skorzystała) 
- Skargę  rozpatrywały 2 komisje Rady: - Komisja Rewizyjna, 
                                                                 - Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
                                                                 i Zdrowia 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
 
Powiedział, że po rozpatrzeniu wniosku Komisja Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia 
 
Powiedziała, że Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi sprawy, wysłuchała 
obszernych wyjaśnień Pani Haliny Komendy – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu i uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 

Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
 
- Powiedział, że Państwo Radni otrzymali Uzasadnienie do projektu uchwały,   
rekomendowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Sandomierza, uznające skargę Pani 
W. B.*) za  nieuzasadnioną. 
- Zaprosił do dyskusji. 

W związku z brakiem  zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie, w  pierwszej 
kolejności  – zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej - projekt uchwały uznający  skargę 
za nieuzasadnioną. (Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 

I stwierdził, że Rada  Miasta Sandomierza podjęła 
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Uchwałę Nr XXIX/320/2013 
w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani W. B.*) 

 
uznając  skargę Pani W. B.*) za nieuzasadnioną. 
 
Ad.   9.  
Przyjęcie Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Zapytał: Czy są  wnioski, uwagi dot. przedstawionego Harmonogramu Dyżurów Radnych? 
- W związku z brakiem wniosków poddał pod głosowanie przyjęcie Harmonogramu Dyżuru 
radnych Miasta Sandomierza 
- I wyniku głosowania: 19  „za”,  0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia  zasad ich 
zbywania,  nabywania i wykupu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący  Rady Miasta – poprosił o opinie komisję 
merytoryczną  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów  – powiedział, że Komisja 
której przewodniczył  zaopiniowała  omawiany projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, że nie jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów i prosi o krótką analizę 
projektu uchwały, „bo chodzi o sporą sumę”. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
- Powiedział, między innymi, że: 
Zadłużenie Miasta Sandomierza na koniec 2012 roku wynosiło 48 % . 
Chce poznać  szacunkowe zadłużenie przewidywane  na koniec 2013 roku. 
Pyta w kontekście ew. zabezpieczenia wkładu własnego w związku z możliwością  
pozyskania  w latach 2014 – 2020  funduszy unijnych na różne inwestycje. 
- Zapytał: czy wyemitowanie  w/w obligacji  ma jakiś konkretny cel inwestycyjny, czy też ma 
pokryć  zadłużenie ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Z wstępnych wyliczeń wynika, że zadłużenie na koniec 2013 roku nie  powinno przekroczyć  
49 %. 
- Zostanie 15 %  na tzw. wkład własny  na rok 2014. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński  
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– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia  zasad ich zbywania,  nabywania i wykupu 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXIX/321/2013 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 roku 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego – opinia  pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji  Pan  Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie 
Miasta na 2013 roku 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIX/322/2013 
w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2013 roku 

 
Ad. 12  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2013 
rok  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  –  poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego – opinia  pozytywna. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok – 
i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIX/323/2013 
zmieniającą uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok 



 14

 
Ad. 13  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata  2013 - 2026 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego – opinia  pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sandomierz na lata  2013 – 2026.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIX/324/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Sandomierz na lata  2013 – 

2026 
 

Ad. 14  
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia 
warunków odpłatności  za pomoc w formie  posiłku  udzielonego  w ramach  programu 
wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała  w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku  głosów 
w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 18 „za”,  
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, 1 osoba nie głosowała 
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXIX/325/2013 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków 
odpłatności za pomoc w formie  posiłku  udzielonego  w ramach  programu wieloletniego 
„Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”. 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 roku 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego – opinia  pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński: 
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie  zmian w 
budżecie Miasta na 2013 roku 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba   „wstrzymała   się” od głosu 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIX/326/2013 
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 roku 

 
Ad. 16 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między   
innymi,  pismo: 
       -  Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w załączeniu przesyła skargę Pani  
          W. B.*) – Mieszkanki Sandomierza na  działalność Burmistrza Sandomierza. 
       - Wojewody Świętokrzyskiego, który w załączeniu przesyła pismo - skargę Pana    
          W. T.*) – Mieszkańca Sandomierza – na działania Przewodniczącego Rady  
           w związku z Oświadczeniem  majątkowym  radnego – Pana  Ryszarda 
           Lewandowskiego. 
       - Wojewody Świętokrzyskiego  z załączoną skargą PTTK Oddział w Sandomierzu na  
          działalność Burmistrza Sandomierza 
        - Kancelarii Adwokackiej Pana Piotra Opali, który w imieniu PTTK Oddział w  
           Sandomierzu  składa skargę  na działalność Burmistrza Sandomierza. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
- Gospodarzem Miasta jest Pan Burmistrz, a Rada Miasta może służyć tylko głosem 
doradczym. 
- Nie chce komentować sprawy PTTK. 
Następnie Pan Przewodniczący powiedział, że: 
          - Po 12 latach - decyzją Światowego Związku Armii Krajowej do Sandomierza wraca   
             Sztandar Armii Krajowej. 
- Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – wraz z Panem Markiem 
Bronkowskim – Zastępcą Burmistrza Sandomierza uczestniczył w Zgromadzeniu 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Brał udział w  Konferencji na temat „Edukacja Ekonomiczna Osób Niepełnosprawnych” 
- Uczestniczył  w Papieskim Rajdzie Rowerowym (w którym udział wzięło  około 700 osób,  
   w tym kilku Radnych) 
-  Samorząd Sandomierski został zaproszony  na uroczystość nadania orderu Panu 
Wiesławowi Myśliwskiemu – Honorowemu Obywatelowi Sandomierza – w Imieniu Rady 
Miasta w uroczystości wziął udział Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza.   
Burmistrza Sandomierza reprezentowała Pani Ewa Kondek – I Zastępca Burmistrza 
Sandomierza.             
-  Uczestniczył również, między innymi,  w :   
                                    - Marszu „Nie” dla przemocy”,  
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                                    - „Festiwalu Sera”, 
                                    - W święcie z okazji  Dnia Dziecka zorganizowanym  na Bulwarze  
                                       Piłsudskiego (Doskonale przygotowana impreza – Podziękowania na  
                                       ręce Pana Janusza Chabla – Dyrektora MOSiR) 
   
Pan Przewodniczący powiedział, że wszystkie dokumenty, których adresatem jest Rada 
Miasta  są  do wglądu w biurze Rady Miasta. 
 
Ad. 17 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Zapytał :”Jaka jest sytuacja z Sandomierskiem TBS-em ?”  Czy pieniądze wróciły (wrócą ?)  
   do Miasta. 
- Powiedział, że powstał projekt placu zabaw oraz boiska dla dzieci i młodzieży  na  Osiedlu  
   Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
   Radny  prosi, aby „mieszkańców  potraktować bardzo poważnie i wykonać.” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że do 
biura Rady Miasta – z opóźnieniem – wpłynęły materiały dotyczące działalności  
Sandomierskiego TBS za 2010 rok (do wglądu w biurze Rady Miasta). 
 
Pan  Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi: 
- Żeby przy „operacji śmieci” uwzględnić w specyfikacji odbiorców grupowych stanowiących    
70 %   ogółu odbiorców. 
- Aby umożliwi ć  zainteresowanym  zapoznanie się  z w/w specyfikacją.  
- Że niestety, ale nie  jest prowadzona w Sandomierzu edukacja dotycząca  tematu  „śmieci”. 
- Odnośnie Sandomierskiego TBS, to  nie wie, czy Miasto może wyposażać komercyjne  
  budownictwo. 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Powiedział, że w imieniu Mieszkańców ulicy Maciejowskiego 34 prosi o rozwiązanie 
problemu wody wylewającej z ulicy Cieśli, tworząc „jedno wielkie bajoro”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Wiele Miast wprowadza tzw. budżet obywatelski – niewielki wycinek budżetu daje się do 
dyspozycji Mieszkańcom, którzy głosując, decydują, na jaką inwestycję zostaną te pieniądze 
przeznaczone. 
- Taka inicjatywa bardzo aktywizuje mieszkańców. 
- Zapytał czy Pan Burmistrz widzi możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania  
w Sandomierzu ? 
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Pan Wojciech Czerwiec  
 
Powiedział, że: 
-„Chce się upomnieć”   o ulice Frankowskiego, Asnyka i Reymonta pytając: 
                        - Czy ktoś rozliczy wykonawcę, bo zapłacono za źle wykonaną pracę ? 
                        - Czy jest w Urzędzie Miejskim osoba, która nadzoruje wykonywane prace ? 
- Na poprzedniej sesji zwracał się o uporządkowanie niektórych rejonów Miasta  
z zalegającego na ulicach żwiru i piasku (skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Różanej i 
Kochanowskiego) 
- W jego ocenie – komentując przyszłe inwestycje na osiedlu Sandomierskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego: „Wydajemy  pieniądze na prywatne osiedle”. 
 
Pan Marek Juszczyk  – Prezes PTTK Oddział w Sandomierzu 
 
Powiedział, że pomimo, iż Państwo Radni nie chcą zajmować się sprawą konfliktu pomiędzy 
PTTK Oddział Sandomierz a Burmistrzem Sandomierza – wymaga ona pewnego komentarza 
i kilku pytań: 
-  „Czy siłowa metoda rozwiązywania problemów jest akceptowana przez Radę Miasta ?” 
- „Czy Komisja Praworządności i Komisja Rewizyjna ma rzetelną wiedzę na temat 
zaistniałego konfliktu, czy też bazuje na doniesieniach prasowych, kłamstwach  
i oszczerstwach Pana Burmistrza i Jego Pełnomocnika?” 
- „Czy Radni wiedzą, że Pan Burmistrz kłamał,  mówiąc, że wycofał pozwy o eksmisję ?” 
- Kto zapłaci za działania z 13 maja br. i kto poniesie koszty ochrony wynajętej przez  
Burmistrza Sandomierza?” 
- Czy Radni wiedzą, że ze strony miejskiej usunięto informacje o największym biurze 
turystycznym i przewodnickim oraz obiekcie noclegowym, który PTTK uruchomił  
w ubiegłym roku oraz o zaklejonej na plakatach informacji o wieczornej wycieczce  
organizowanej przez PTTK w ramach „Nocy  Muzeów” ? (osiągając tym samym  „poziom 
piaskownicy”) 
- „Czy Radni są tylko bezwolnym narzędziem w rękach Burmistrza ?” 
 
Pan Marek Juszczyk – Prezes PTTK powiedział również, między innymi, że: 
- Pan Burmistrz działa sprzecznie z prawem, podejmując decyzję o bezpłatnych wstępach  do  
spornych obiektów (niezgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/267/2012  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do obiektów użyteczności publicznej tj. 
Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej.) 
- W oparciu o posiadane dokumenty Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
Oddział w Sandomierzu  złożyło  do sądu  wnioski o zasiedzenie  Bramy Opatowskiej i Trasy 
Podziemnej oraz  pozew o naruszenie  dóbr osobistych i  dobrego imienia Towarzystwa. 
- Decyzje Burmistrza i Jego pełnomocnika (na którego PTTK złożyło skargę do Naczelnej 
Rady Adwokackiej) naruszają przepisy prawa, ale są tolerowane i akceptowane przez Radę 
Miasta Sandomierza. 
 - Rada Miasta ma obowiązek nadzoru nad działaniami Burmistrza wynikającymi ze Statutu. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, że: 
- Sandomierski Oddział PTTK jest instytucją zasłużoną dla Miasta. 
- Apeluje do Pana Burmistrza o poszukanie kompromisu i porozumienie się. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
-  Nie można mówić, że Rada nie zajmuje się sprawą PTTK - Komisja  Rewizyjna rozpatruje 
temat w ciszy i spokoju (jedno posiedzenie już się odbyło). 
- Pan Marek Juszczyk – Prezes PTTK – w swojej wypowiedzi nie wspomniał o umowach 
obowiązujących do końca 2012 roku, jakie Miasto zawarło z PTTK - Umowa precyzuje  
jednoznacznie, kto i kiedy przekazuje obiekty. 
– Dlaczego w ubiegłym roku nie podejmowano kroków o przedłużenie w/w umowy ?  
  
Pan Marek Juszczyk – Prezes PTTK 
 
Powiedział, że może udzielić odpowiedzi. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Limit czasu przewidziany Statutem Miasta został przez Pana Marka Juszczyka – Prezesa  
   PTTK wyczerpany. 
- Obecnie sprawę rozpatruje Komisja Rewizyjna. 
- O stanowisku w/w komisji strony zostaną powiadomione.  
 
Ad. 18 
Zamknięcie obrad. 
 
             Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXIX 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
                                                  
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
                                                                
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


