
 1 

                                 
                                                        Protokół  Nr 7                                     
                                     z  VII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           25 maja 2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.25  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
VII sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Panią Ewę Kondek – 
Wiceburmistrza Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Wiceburmistrza Sandomierza, 
dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek,   Pana Marcina 
Ciszkiewicza - Prezes SOHR Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz 
Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Bernadetta Marek - Fołta – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
Pani  Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
             W VII sesji udział wzięło 19  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej 
Liście obecności. 
Radni : Pan Andrzej Bolewski  oraz Pan  Marek Jarema – usprawiedliwili swoją nieobecność.       
             Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Jacka Dybusa. 
 
Radny – Pan Jacek Dybus  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
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braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Jacek Dybus  został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe na Jego ręce wpłynęły dwa wnioski  dotyczące zmian w przesłanym Państwu 
Radnym porządku obrad sesji: 
1. Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  zwrócił się pisemnie  o wycofanie z 
Porządku obrad dzisiejszej sesji  (ze względów proceduralnych) projektu uchwały w sprawie  
ustalenia  stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości -  patrz 
punkt 9. Porządku obrad 
2. Radny Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  
w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta  wnosi  o zdjęcie z Porządku 
obrad  punktu 22. - Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z uwagi na 
brak moŜliwości  szczegółowego zapoznania się z  materiałami dotyczącymi sprawy przez 
Członków Klubu „Platformy Obywatelskiej”. 
- Zapytał o ew. dalsze propozycje dotyczące zmian w Porządku obrad VII sesji Rady Miasta. 
 
 Pan Wojciech Czerwiec  
 
ZłoŜył wniosek, aby punkt  22. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
rozpatrzyć po  Informacji Burmistrza o bieŜących sprawach Miasta – ze względu  na wagę  
tematu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe 
- Prosi, aby Koledzy z Platformy Obywatelskiej  wycofali wniosek o zdjęcie  punktu 22.  
   z  Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
  (Sprawa jest ogólnie znana, „uwaŜam Ŝe dęta, wywołana celowo, Ŝeby zrobić rejwach”) 
- Chce, aby sprawę rozpatrzyć na sesji Rady, chce podzielić się nią z Mieszkańcami  
- Nie miał  moŜliwości wypowiedzenia się na Komisji Praworządności. 
- Popiera wniosek Kolegi Wojciecha Czerwca o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały. 
- Radni Platformy Obywatelskiej  będą mieli moŜliwość  wyrobienia sobie zdania na temat   
   przygotowywania materiałów przez Przewodniczących: Pana Janusza Sochackiego oraz  
   Pana  Piotra Majewskiego – Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zapewnił Pana Macieja Skorupę, Ŝe 
jeŜeli    projekt uchwały zostanie zdjęty  z  Porządku obrad  dzisiejszej sesji Rada Miasta 
Sandomierza „powróci do tematu  na kolejnej sesji”. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
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-Sprawa jest bardzo waŜna i rozpatrywanie jej „godzinę lub dwie” na sesji Rady Miasta  jest 
złym pomysłem. 
- Podtrzymuje swój wniosek. 
 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja Praworządności odbyła się w dniu wczorajszym, była farsą i „nie róbmy sądów 
  kapturowych”. 
- NaleŜy  „pociągnąć sprawę dzisiaj”  
- Nie ma nic do ukrycia. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na posiedzeniu Komisji Praworządności Pan Maciej Skorupa  tłumaczył, Ŝe jest     
  zaskoczony i nie czuje się przygotowany do rozmów. 
- Rada Miasta ustaliła  procedurę rozpatrywania  tego typu spraw: najpierw Komisja 
merytoryczna, potem sesja Rady Miasta. 
- Z uwagi na powyŜsze Komisja Praworządności zajmowała się   sprawą Pana Ryszarda 
Lewandowskiego, a teraz zajmuje się sprawą Pana Macieja Skorupy. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie mógł się przygotować do  Komisji, bo  informację o tym, Ŝe na Komisji „staje temat w 
mojej sprawie otrzymałem dzień wcześniej” (Nie od Przewodniczącego Rady Miasta i nie od 
Przewodniczącego Komisji Praworządności) 
- „My ślę, Ŝe wytłumaczyłem rozsądnie. Chcę ten temat pociągnąć na sesji.” 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Tylko na jednej z Komisji Praworządności, na której rozpatrywana była sprawa Pana 
Macieja Skorupy – Zainteresowany  był nieobecny. 
- Poprosił pracownika biura Rady – Panią  Renatę Tkacz o powiadomienie  Pana Macieja   
Skorupy, o wyznaczeniu kolejnego  terminu  posiedzenia Komisji. 
- Komisja Praworządności opinię wydała, reszta leŜy w gestii Rady Miasta. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział: „Szanowny Panie Radny, Przewodniczący Komisji, szumnie zwanej 
Praworządności. Ja mówię spokojnie.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zwracając się do Radnego Pana Macieja 
Skorupy powiedział, Ŝe:  
- Radny - Pan Maciej Skorupa nie mówi spokojnie. 
- Nie ma potrzeby  obraŜania Komisji   i podwaŜania jej wiarygodności. 
 
Pan Maciej Skorupa 
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Zapytał Pana Piotra Majewskiego: Na jakiej podstawie poddał pod głosowanie wniosek  i na 
jakiej podstawie  ten wniosek został przegłosowany pozytywnie. 
 
 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe poddał pod głosowanie wniosek,  który wpłynął do Komisji Praworządności i 
”Komisja zajęła stanowisko.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe był wnioskodawcą , a 
skoro wniosek wpłynął, to  Komisja miała obowiązek zająć się nim. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Praworządności  - Pana Piotra Majewskiego 
zapytał: 
- Które zdanie z opinii prawnej  wskazuje, Ŝe Pan Maciej Skorupa złamał prawo ? 
- Jakie  ma Pan przygotowanie zawodowe, Ŝeby oceniać czy Pan Maciej Skorupa złamał 
prawo czy nie? 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Tocząca się dyskusja wskazuje, Ŝe  ten temat nie powinien być zdjęty z Porządku obrad 
sesji. (I skoro Pan Maciej Skorupa chce , aby ten punkt  rozpatrzyć na dzisiejszej sesji) 
 
Pan Jacek Dybus 
 
ZłoŜył wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie zgłoszonych wniosków. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Odpowiadając radnemu – Panu Wojciechowi Czerwcowi powiedział , Ŝe nadal „Jesteśmy w 
punkcie: Przyjęcie Porządku obrad VII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 
1. Pana Jerzego  Borowskiego – Burmistrza Sandomierza   o zdjęcie  z Porządku obrad 
dzisiejszej sesji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawi ustalenia opłaty adiacenckiej 
 
Wynik głosowania:19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Projekt uchwały został zdjęty z Porządku obrad VII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
2. Radnego  Pana Krzysztofa  NiŜyńskiego – Przewodniczącego  Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej  o zdjęcie  punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego. 
Wynik głosowania: 13 „za”, 5 „przeciw”. 1 głos „wstrzymujący się” 
Projekt uchwały został zdjęty z Porządku obrad VII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie Porządek obrad uwzględniający wprowadzone zmiany (przypominając o 
uporządkowaniu – przesunięciu kolejnych pozycji Porządku obrad VII sesji)  
Wynik głosowania:  14  „za”,  4 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad VII sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
  
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z  VI  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku Programu  współpracy z organizacjami 
     pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
     24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
     24 lutego 2010 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
     i Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Sandomierskiemu  
       na realizację w 2011 rok  zadania: utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw  
      Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizacje projektu  związanego z promocją 
      twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro  
      Wystaw Artystycznych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta ma 2011 rok. ZEAS 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok   
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011  
      rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu  na własność Gminy Sandomierz  
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną  
      odpowiedzialnością. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      25 kwietnia 2007 roku w sprawie  wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  
      pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
      terenie  Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza   
      z dnia 4 lipca 2007 roku, uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      28 listopada 2007 roku, uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
      29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      27 maja 2009 roku, uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta   Sandomierza z dnia  
      24 lutego 2010 roku, uchwałą Nr LV/475/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      10 listopada  2010 roku.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek   
      opłaty targowej.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik 
      Przyrody. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Sandomierz do projektu 
      partnerskiego pod nazwą „Genius Loci – Współpraca silnych markowych destynacji  
      turystycznych Polski Wschodniej” 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
      Świętokrzyskiego w sprawie  przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
      Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   
      w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy na lata 2011-2015  
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21. Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza. 
22. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
23. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
24. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłoŜony  do wglądu w biurze Rady Miasta i 
nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołu z VI sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z VI sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawiła  informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od  6.04.2011 do 24.05.2011 roku – jak niŜej: 
 
 Wydano 15  Zarządzeń Burmistrza Miasta 

  
    Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

 
1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Referacie Kultury, Sportu i Promocji oraz 

Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w zakresie „Oceny 
przestrzegania zasad ewidencji składników majątkowych”. 

2. Przeprowadzono kontrolę problemową w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu w zakresie realizacji zadań wynikających z nadanego 
Regulaminu Organizacyjnego.  

3. Przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Nr 5 Sandomierzu 
przedmiotem której było: „Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki    
w sposób zgody z prawem, efektywny, oszczędny – stosownie do wymagań art. 68 
ustawy o finansach publicznych”. 

4. Została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji udzielonych z budŜetu Miasta Sandomierza, dla podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:  

- Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Rynek 28, 27-600 Sandomierz.  
 

    Gospodarka Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 1 umowę notarialną dot. rozwiązania uŜytkowania 
 wieczystego z SBM „Sandomierz”,  
- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców  
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-  zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości 
- sporządzono 3 umowy uŜyczenia gruntów 
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-  wydano 7 zaświadczeń oraz zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 66 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz 
-  sporządzono 2 aneksy do umów dzierŜaw 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 6 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 

prawo własności 
 
5. w zakresie opłaty adiacenckiej:  

-  wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z jej podziałem 
 

6. w zakresie rolnictwa:   
- wydano 16 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego 
 Nadzór Komunalny 

 
1. Wykonano remont i modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Lubelskiej 27 i 29.   
2. Wykonano remont nawierzchni ul. OŜarowskiej bocznej. 
3. Wyłoniono wykonawcę robót nawierzchni oraz chodników przy ul. Mickiewicza 14, 16, 

18. 
4. Zakupiono 66szt. drewnianych gazonów. 
5. Zakupiono oraz wysadzono kwiaty oraz krzewy na terenie miasta. 
6. Zakupiono 8szt. drzew na Mały Rynek oraz 28 szt. na Rynek Starego Miasta. 
7. Wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych. 
8. Rozpoczęto remont placów zabaw.                         
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 Techniczno – Inwestycyjnego 
 
1. Zostały wykonane projekty budowlano-wykonawcze na budowę placów zabaw „Radosna 
Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2. 
Został ogłoszony przetarg na wykonanie placów zabaw – otwarcie ofert 30.05.2011r. 
2. Została podpisana umowa z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie remontu ul. 
Powiśle – wartość zadania 873 066, 00 zł. 
3. Została podpisana umowa na dostawę maszyn i urządzeń dla projektu pn.: „Rewitalizacja 
Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego”. 
4. W trakcie przygotowywania są wnioski o dofinansowanie budowy budynków socjalnych 
przy ul. Lubelskiej oraz budowy drogi lokalnej do SBM i terenów przemysłowych. 
5. Podpisana została umowa na budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. 
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Trwają czynności formalno-prawne przygotowujące inwestycje planowane do realizacji 
 
 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji  oraz Referatu Oświaty 

 
Kultura 
 

1) 7.04.2011 r. – „Wielkanocna Plastyka Obrzędowa” – warsztaty zajęciowe dla 
młodzieŜy szkolnej, uczestnicy zajęć mieli okazję nauczyć się jak wykonać m.in.: 
tradycyjną palmę wielkanocną, pisanki, kwiaty z bibuły, okolicznościowe stroiki, 
miejsce: Zamek sandomierski, 

2) 7.04.2011 r. - Inauguracja odnowionych fresków w Bazylice Katedralnej -           
w związku z zakończeniem prac konserwatorskich w prezbiterium, w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu oraz w zakrystii Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, 
zorganizowano m.in.: konferencję na temat sztuki sakralnej i dziedzictwa kulturowego 
Chrześcijańskiego Wschodu w Domu Katolickim oraz koncert Ukraińskiego 
Narodowego Chóru Miast Moskwa w Bazylice Katedralnej, 

3) 10.04.2011 r. – 71. rocznica Zbrodni Katyńskiej i 1. rocznica katastrofy 
smoleńskiej – w programie uroczystości rocznicowych znalazły się: naboŜeństwo     
w intencji polskich oficerów wymordowanych w Lesie Katyńskim, polskich obywateli 
masowo mordowanych i deportowanych w głąb Rosji, a takŜe ofiar katastrofy 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, apel poległych, przemówienia 
okolicznościowe, salwa honorowa oraz złoŜenie wieńców i kwiatów w wojskowej 
części cmentarza katedralnego,  

4) 13.04.2011 r. – „Artyści o Jerzym Nowosielskim” – spotkanie z udziałem malarzy: 
Krzysztofa Klimka oraz Zbigniewa Warpechowskiego w Domu Pracy Twórczej 
„Alicja”,  

5) 15.04.2011 r. – Uroczyste otwarcie Świetlicy w Koćmierzowie - podczas 
uroczystości odbyła się prezentacja fotograficzna obrazująca Świetlicę, jej 
funkcjonowanie, organizowane w niej zajęcia przed powodzią, rozmiar zniszczeń oraz 
obiekt w czasie prac remontowych, 

6) 22.04.2011 r. – Misterium Męki Pańskiej według Barabasza – spektakl 
zrealizowany przez szkolno-parafialną Grupę Teatralną z Sandomierza - Nadbrzezia 
oraz Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR, miejsce: sala widowiskowa MOSiR, 

7) 27.04-4.05.2011 r. – „8 Festiwal Filmów Niezwykłych” – głównymi punktami 
wydarzenia, którego tegorocznymi bohaterami byli ReŜyserzy niezwykli: Joanna Kos-
Krauze oraz Krzysztof Krauze, były liczne projekcje filmowe oraz spotkania autorskie 
ze znakomitymi osobowościami polskiego kina m.in. z Andrzejem Sewerynem, 
Wojciechem Pszoniakiem i Marianem Dzięgielem; podczas festiwalu odbyła się 
równieŜ konferencja Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej dla nauczycieli, a takŜe 
przygotowane przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej wystawy: „Aktorki 
polskiego filmu” oraz „Wszystko na sprzedaŜ” - zagraniczne plakaty do filmów 
Andrzeja Wajdy ze zbiorów Andrzeja Cebuli; w Domu Długosza moŜna było 
podziwiać wystawę obrazów „Moje Nikifory” Dariusza Milińskiego; w czasie 
festiwalu odbył się takŜe wspaniały koncert w wykonaniu Ani Dąbrowskiej z muzyką 
ze znanych filmów i seriali telewizyjnych, a takŜe recital fortepianowy w wykonaniu 
Martina Labazevitcha.; miejsca: Dom Katolicki, kino „Starówka”, kościół pw. św. 
Jakuba, 
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8) 27.04.2011 r. – „Urzędnicy”  – wernisaŜ wystawy fotograficznej Dariusza 
Trześniowskiego obrazującej pracę polskich trzydziestolatków w instytucjach 
unijnych, miejsce: Cafe Galeria, 

9) 28-29.04.2011 r. – Festyn Kultury Antycznej – impreza prezentująca realia Ŝycia 
codziennego w staroŜytności, uczestnicy wydarzenia mogli równieŜ oglądać 
inscenizacje walk gladiatorów oraz zapoznać się z uzbrojeniem charakterystycznym 
dla Ŝołnierzy rzymskich z I w. n. r ., miejsce: dziedziniec Zamku sandomierskiego, 

10) 3.05.2011 r. – Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja -  w ramach 
uroczystości patriotycznych została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny   w 
Bazylice Katedralnej, delegacje władz i instytucji miejskich złoŜyły wieńce  i 
wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przy sandomierskim Ratuszu,  

11) 6.05.2011 r. – „Piękność i dzikość natury”  – wernisaŜ wystawy autorstwa Marii 
Bieńkowskiej Kopczyńskiej, dzieła artystki są prezentowane w Galerii Sztuki 
Współczesnej Biura Wystawa Artystycznych w Sandomierzu, 

12) 7.05.2011 r. – „Muzyka na Starówce” – recital zespołu „Spider”, fascynacje 
muzyczne zespołu skupione są wokół melodyjnego hard rocka, miejsce: Rynek 
Starego Miasta, 

13) 8.05.2011 r. – 66. rocznica zakończenia II wojny światowej - w uroczystościach 
wzięli udział: burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, zastępca burmistrza - dr Ewa 
Kondek, a takŜe przedstawiciele organizacji kombatanckich; po zakończeniu 
uroczystości na cmentarzu katedralnym, delegacje złoŜyły hołd poległym na 
Cmentarzu śołnierzy Radzieckich w Sandomierzu. 

14) 14.05.2011 r. – „Noc Muzeów” – cykliczna impreza organizowana przez muzea 
całego świata, w bieŜącym roku, w akcję nocnego zwiedzania ekspozycji włączyły się 
równieŜ: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne oraz BWA,  

15) 15.05.2011 r. – „Muzyka na Starówce” – recital polsko-wenezuelskiego zespołu 
„Solo Tres”, koncert odbył się w ramach Spotkań z Kulturą i Folklorem Ameryki 
Łacińskiej w Sandomierzu, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

16) 22.05.2011 r. – „śycie jak róŜaniec” – spotkanie w Muzeum Okręgowym 
poświęcone sylwetce i poezji ks. Jana Twardowskiego, artystyczny wieczór 
poprowadził dr Waldemar Staszcz z Białegostoku - historyk literatury i bliski 
przyjaciel ks. Twardowskiego, miejsce: Zamek sandomierski, 

17) 22.05.2011 r. – „Muzyka na Starówce” – występ zespołu „H’ERNEST” 
prezentujący muzykę z pogranicza rocka i poezji śpiewanej, miejsce: Rynek Starego 
Miasta, 

 
Sport 
 

1) 17.04.2011 r. - II Otwarte Mistrzostwa Sandomierza na Ergometrze 
Wioślarskim „Sandomierskie Wiosła 2011” – zawody odbyły się w czterech 
kategoriach: junior, młodszy senior, straszy senior oraz weteran, dystans dla 
uczestników wynosił: 1000m (męŜczyźni) oraz 500m (kobiety); zawodnicy zostali 
nagrodzeni za swe osiągnięcia, otrzymali puchary, dyplomy okolicznościowe oraz 
upominki rzeczowe, dodatkowo wyłoniono Najlepszego Zawodnika oraz 
Zawodniczkę Szkół Średnich, miejsce: obiekty Miejskiego Stadionu Sportowego, 

2) 3.05.2011 r. – „Majówka rekreacyjna” – impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych w Parku „Piszczele”, w programie przewidziano m.in.: 
konkursy sprawnościowe, mecze piłkarskie, zawody w rzucie do kosza, turniej 
szachowy, konkurs strzelania z łuku tradycyjnego, konkurs na eurobangee i wiele 
innych gier i zabaw, 
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3) 7-8.05.2011 r. – I Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów - w 
ramach wiosennej imprezy sportowej odbyły się: biegi na dystansie 10 km, 
półmaraton, maraton, nordic walking na dystansie 10 km, bieg VIP-ów na 600 m oraz 
biegi w Parku „Piszczele” dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz młodzieŜy ze szkół średnich; podczas sandomierskiej imprezy 
odbyły się równieŜ wyścigi MTB, w której wzięło udział 400 osób z całej Polski; w 
biegach głównych wzięło udział 77 zawodników; wszyscy uczestnicy 
zorganizowanych biegów otrzymali pamiątkowe medale a zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych nagrody rzeczowe, podczas imprezy obecni byli medaliści 
olimpijscy: Artur Partyka i Jacek Wszoła, 

4) 8.05.2011 r. – Zawody sportowe na Miejskim Stadionie Sportowym – na 
obiektach sportowych znajdujących się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego 
odbyły się: turniej tenisa ziemnego oraz turniej amatorskich druŜyn piłkarskich.  

 
Promocja 
 

1) 8-9.04.2011 r. – 21. Krakowski Salon Turystyczny – udział przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji Turystycznej w jednej z 
największych imprez targowych o profilu turystycznym w Polsce, reprezentanci 
miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, miejsce: Galeria 
„Bunkier Sztuki”, 

2) 1.05.2011 r. – Debiut „Kadłubków”- nowych dukatów lokalnych – rozpoczęcie 
emisji nowych dukatów sandomierskich; oprócz moŜliwości zakupu „Kadłubków”     
w CIT, akcja promocyjna przewiduje moŜliwość płacenia nowymi dukatami                
w wybranych, specjalnie oznakowanych punktach handlowych, gastronomicznych      
i turystycznych na terenie Starego Miasta, 

3) 18.04.2011 r. - Realizacja filmu promocyjnego „Polska-Yes” – firma „TV Project” 
wykonanała serię zdjęć Starego Miasta w Sandomierza na potrzeby filmu 
promocyjnego przeznaczonego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 
Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej. 

 
Oświata 

W okresie między sesjami odbyła się ewaluacja w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 
w Sandomierzu. Ewaluację przeprowadziło troje wizytatorów z Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, a jej wyniki ogłoszone zostaną w czerwcu bieŜącego roku. Przedszkole Nr 
7 jako pierwsza placówka oświatowa w Sandomierzu poddana została temu badaniu 
mającemu na celu przypisanie wartości programom nauczania wykorzystywanym w 
przedszkolu, pogłębieniu odpowiedzialności za programy i placówkę wśród 
wszystkich zainteresowanych jej funkcjonowaniem, podniesienie profesjonalizmu 
nauczycieli, lepsze rozumienie i zaspakajanie oczekiwań wszystkich osób związanych 
z przedszkolem oraz wzmocnienie i ulepszenie procedur demokratycznych, dialogu 
społecznego i aktywności. Badania ewaluacyjne prowadzone były on-line poprzez 
internetowe łącza do głównego serwera programu, który administrowany jest przez 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tam teŜ nastąpi zebranie wszystkich danych 
przekazanych z Przedszkola Nr 7 i ogłoszenie wyników.  
 
Do dnia dzisiejszego wszystkie projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2011 / 
2012 zostały podpisane i zatwierdzone przez Burmistrza Sandomierza. 
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Ogłoszony został takŜe konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego 
Nr 5, Nr 6 i Nr 7 w Sandomierzu. Komisje konkursowe do przeprowadzenia tego 
przedsięwzięcia planowane są na połowę czerwca.  
 

6.05.2011 r. nastąpiło   otwarcie  boiska     wielofunkcyjnego  i 
wyremontowanej sali    

           gimnastycznej    przy   SP  3    oraz   Gimnazjum  Nr  2  -    uroczyste    przekazanie  
nowoczesnego   kompleksu  sportowego  w  prawobrzeŜnej części Sandomierza odbyło się  
przy  udziale  władz miasta i przedstawicieli firmy „Rossman”, która wybudowała     i     
wyremontowała obiekty na własny koszt. 
           
          Rozstrzygnięte      zostały     przetargi     na    utwardzanie     terenu    w  obrębie   boisk    
wielofunkcyjnych    przy   Gimnazjum  Nr  1  i    na   wymianę   instalacji   elektryczne   i 
osprzętu w budynku Przedszkola Nr 7. 
 
          Zakończyła   się   takŜe  procedura  przetargowa  poniŜej  14.000 €   -   zaproszenie   do 
składania ofert na wykonanie wewnętrznych robót remontowych  w  Przedszkolu  Nr 1,    
Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 6. 

Finansowy 

1. Wydano  42 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wystawiono 249 tytułów wykonawczych dot. zaległości podatkowych, 

3. Wysłano 30 wezwań przesądowych o zapłatę naleŜności cywilnoprawnych, 

4. Wystawiono 213 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

5. Wysłano 59 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

6. Wysłano 71 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat, 

7. W 6 przypadkach  zastosowano ulgę  w postaci rozłoŜenia na raty, odroczenia  lub 
umorzenia zobowiązań cywilnoprawnych. 

8. Wydano 335 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,  

9. Wystawiono 9 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz, dnia 25.05.2011 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe Pani Ewa Kondek – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza w swoim wystąpieniu  nie wspomniała o wyemitowaniu 
przez Miasto obligacji komunalnych (Wspominał o tym fakcie Skarbnik Miasta) 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
 
Powiedział, Ŝe: 
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- Po rozpatrzeniu wszystkich ofert  został wybrany  remitent – Bank PKO BP S.A. w 
Warszawie. 
- Umowa zostanie podpisana w ciągu 2 tygodni. 
 
 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe w związku ze zmianą pieczęci i logo Miasta  naleŜy wprowadzić stosowne 
zmiany w Statucie Miasta Sandomierza. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, Ŝe zaprezentowany System Identyfikacji Wizualnej  wymaga jeszcze poprawek  
( są zastrzeŜenia do wzoru wizytówek) i po ich uwzględnieniu zostanie przedstawiona  jego 
wersja ostateczna. 
 
Z uwagi  na brak dalszych zgłoszeń, Pan Przewodniczący zamknął  punkt 5. Porządku obrad 
stwierdzając, Ŝe Rada Miasta Sandomierza zapoznała się ze Sprawozdaniem Burmistrza  o 
bieŜących sprawach miasta. 
 
Ad.  6 
 
Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku Programu  współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe  
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała  Sprawozdanie 
pozytywnie. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jego zdaniem większość podmiotów  korzystających z tych pieniędzy nie powinny ich 
otrzymywać – Zmniejsza to ich  inicjatywę  i działa demobilizująco. 
- Pieniądze powinny być przeznaczone na inny cel - A w tym roku przeznaczono jeszcze 
  większą kwotę  
 Przykładowo: Na Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego – 120 tys. zł,  odrębna  kwota dla 
  śołnierzy AK, odrębna dla śołnierzy LWP (A wróg był wspólny) 
- Prosi o zwrócenie  na ten fakt uwagę przy konstruowaniu budŜetu na2012  rok. 
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie. 
Wynik głosowanie: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
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- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie  z realizacji w 2010 roku 
Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
 
Ad. 7 
 
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
24 lutego 2010 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
i  Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie na 2010 roku  
 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała  Sprawozdanie z 
realizacji Uchwały Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku 
w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i  Przeciwdziałania   
Przemocy w Rodzinie na 2010 roku  pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja odwiedziła Świetlice, w których przebywa młodzieŜ i dzieci. 
- Osoby opiekujące się dzieciakami wykazują duŜe zaangaŜowanie (pomimo braku stałych  
  etatów i niskich zarobków) 
- Jego zdaniem pracownicy powinni być zatrudnieni na stałe. 
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie. 
Wynik głosowanie: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr 
XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie  
przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania   Przemocy w 
Rodzinie na 2010 roku  
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o  opinię   na temat projektu uchwały  Przewodniczących  Komisji merytorycznych 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
 Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych   
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr VII/48/2011 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2011 rok  zadania: utrzymanie bieŜącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizacje projektu  związanego  
z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego 
przez Biuro Wystaw Artystycznych. 
  
  
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia  
pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czy oprócz tych 35  tys. zł  wspomagamy  w jakiś inny sposób BWA ? 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- BWA jest zwolnione z opłat czynszowych ( około 15 tys. zł rocznie). 
- W art. 2 Sandomierz pomyłkowo  jest napisany przez małe „s”  – prośba o poprawienie  
błędnego zapisu. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr VII/49/2011  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 
2011 rok  zadania: utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w 
Sandomierzu oraz na realizacje projektu  związanego  
z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego 
przez Biuro Wystaw Artystycznych. 
  
Ad. 10 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta ma 2011 rok -  ZEAS 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia  
pozytywna. 
 
Z uwagi na brak   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VII/50/2011 
 w sprawie  zmian w budŜecie miasta ma 2011 rok. 
 
Ad. 11  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta ma 2011 rok 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- UwaŜa, iŜ  „Orliki” to są bardzo drogie obiekty (około 2 miliony zł ) – Dla porównania  
  koszt budowy stadionu – 16 milionów zł 
- Budujemy  równieŜ 2 place zabaw ( Czy są potrzebne dla dzieci, czy dla tych co tam piją  
  piwo ?) 
 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Koszt budowy „Orlika” wynika z kosztorysu. 
- Projekt budowy dostosowany jest do sytuacji w terenie. 
- Koszt budowy „Orlika” w Sandomierzu (np. przy Szkole Podstawowej  Nr 1 – 1,1 mln zł)  
   i nie odbiega od kosztów budowy podobnych obiektów  w kraju. 
- Na budowę  placu zabaw przewidziano po  około 200 tys. zł (więcej będzie wiadomo po  
   przetargu) 
- Na placu przy Szkole Podstawowej Nr 4 moŜna kaŜdego dnia  między 15. a 20. zobaczyć   
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  duŜo dzieci korzystających z tego obiektu. 
 
Pan Janusz Sochacki zapytał: Czy do przetargu staje jeden wykonawca , czy kilku ? 
 
Pan Grzegorz CieŜ 
 
Odpowiedział, Ŝe od kilku do kilkunastu. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe jako budowlaniec  uwaŜa koszt budowy tych obiektów za wysoki. 
 
 Pan Grzegorz CieŜ 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Koszt jest wysoki, bo budowa  placu zabaw nie polega tylko na zamontowaniu urządzeń. 
- Plac musi być wyłoŜony  odpowiednią nawierzchnią o grubości  do 5 cm , która  ma  
  amortyzować  upadek dziecka  z wysokości 1,5 m – Taka nawierzchnia jest kosztowna. 
 
W związku z brakiem kolejnych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VII/51/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Ad.  12 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011  
rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji, której przewodniczy jest pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe mieszkańcy  bloków socjalnych powinny zadbać o  
zagospodarowanie terenu wokół tych budynków (trawa, kwiaty) 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VII/52/2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
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Ad. 13  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu  na własność Gminy Sandomierz  
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VII/53/2011 
w sprawie przejęcia pojazdu  na własność Gminy Sandomierz  
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną  
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe Rada Miasta  - Projekt uchwały nie zostanie odczytany (na co Rada Miasta 
wyraziła zgodę) 
- Poprosił o opinię Komisje merytoryczne 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał : O ile wzrośnie  cena odprowadzania ścieków ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe koszt odprowadzania ścieków jest wyliczony  w oparciu o poniesione koszty  – 
obecnie trudno  powiedzieć jaki to będzie koszt (moŜna podać jedynie  kwotę  przybliŜoną) 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe niepokojące jest to, Ŝe jednym ze skutków przekazania  do PGKiM za darmo  
majątku  o wartości ponad 2 mln zł  będzie wzrost  opłat za ścieki. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
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Zapytał: Czy to prawda, Ŝe Gmina Dwikozy buduje  w Romanówce ujęcie wody ? 
 
 
Pan Gawron – PGKiM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe 
- Jest wymóg odprowadzenia  2% podatku ( 40 tys. zł rocznie), a to niewątpliwie wpłynie na 
cenę usługi. 
- Gmina Dwikozy dotychczasowe ujęcie wody juŜ wyeksploatowała – stąd  konieczność 
inwestycji. 
- PGKIM w Sandomierzu ma w Romanówce swoje  ujęcie, dwa kolejne są uzbrajane. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- W przeciwieństwie do USA wszelkie kopaliny (woda, gaz, ropa) stanowią własność 
   Państwa. 
- KaŜdy kto uzyska zgodę na eksploatację  np. wody moŜe ja wydobywać.  
- Analizując Załącznik do uchwały: Wykaz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od 2003 do 
2010 roku  naleŜy zauwaŜyć, iŜ duŜa część Miasta  nie ma mediów podziemnych: 
wodociągów i kanalizacji. 
- Jest to wyzwanie dla obecnej i  przyszłej Rady. 
 
Następnie, wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr VII/54/2011 
w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie  wprowadzenia oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania terenie  Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 4 lipca 2007 roku, uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia  28 listopada 2007 roku, uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku, uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta   
Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku, uchwałą Nr LV/475/2010 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 0 listopada  2010 roku.  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  jest 
pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pani Ewa Kondek _ Zastępca Burmistrza Sandomierza 
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Powiedziała, Ŝe w projekcie uchwały w paragrafie 2. brakuje  literki „a” w wyrazie 
„Burmistrz” – powinno być „Burmistrza” – prośba o poprawienie błędu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt  uchwały. 
 Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/55/2011 
zmieniającej uchwałę  Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 
2007 roku w sprawie  wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania terenie  
Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza   
z dnia 4 lipca 2007 roku, uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
28 listopada 2007 roku, uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
27 maja 2009 roku, uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta   Sandomierza z dnia  
24 lutego 2010 roku, uchwałą Nr LV/475/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
10 listopada  2010 roku.  
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek   
opłaty targowej.  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie  projekt  w/w uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 
0 „przeciw”, przy 0 głosie  „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/56/2011 
zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 
r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek  opłaty targowej.  
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik 
przyrody. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie  odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
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Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Wobec  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta zamknął 
dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/57/2011 
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody. 
 
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Sandomierz do projektu 
partnerskiego pod nazwą „Genius Loci – Współpraca silnych markowych destynacji 
turystycznych Polski Wschodniej” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan  Marceli Czerwiński– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta  – opinia pozytywna. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Od Miasta Kazimierz moŜemy się wiele nauczyć  na temat turystyki. 
- UwaŜa, Ŝe  wszyscy chętnie usłyszą : Co chcemy uzyskać podpisując tę umowę ? 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Ma odmienna opinię na temat osiągnięć obu Miast – Z rozmowy  z Burmistrzem Kazimierza 
i Pani z Wydziału Promocji wynika, Ŝe to Oni  chcą skorzystać z doświadczeń  i osiągnięć 
Sandomierza. 
- W porównaniu z  programem, który Sandomierz realizuje  z Tarnobrzegiem – projekt z 
Kazimierzem jest niewielki (po 200 tys. zł  po obu stronach rozłoŜone na 3 lata) i dotyczy  
wydania wspólnych materiałów promocyjnych. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie było Jego intencją umniejszenie  roli Sandomierza. 
- Obydwa Miasta mogą się wiele  od siebie nauczyć. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie: 
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- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały  i na podstawie wyników głosowania: 
19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/58/2011 
w sprawie przystąpienia przez gminę Sandomierz do projektu partnerskiego pod nazwą 
„Genius Loci – Współpraca silnych markowych destynacji turystycznych Polski 
Wschodniej  
 
Ad. 19  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego w sprawie  przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały 
negatywnie. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Zapytał: Czy   stanowisko Rady  będzie miało jakikolwiek wpływ na decyzję  w sprawie 
likwidacji  Poradni ? 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- „Szczerze powiedziawszy: nie.” 
- Jednak ustawa zobowiązuje  do zasięgnięcia opinii  nie tylko  organu załoŜycielskiego 
Szpitala, ale równieŜ  tych wszystkich samorządów, których Mieszkańcy byli leczeni  w 
danym szpitalu. 
- Brak opinii  moŜe skutkować  zakwestionowaniem procedury likwidacji poradni. 
 
W związku  z wątpliwościami: Czy Komisja  wypowiadając się przeciwko likwidacji Poradni 
logopedycznej i foniatrycznej zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie  czy negatywnie 
Pan Przewodniczący: 
- Przeczytał projekt uchwały. 
- Poprosił raz jeszcze Panią Mariolę Stępień o stanowisko Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
 
Pani Mariola Stępień powiedziała, Ŝe komisji Opieki Społecznej , Ochrony Rodziny i 
Zdrowia  jest przeciwko likwidacji  Poradni. 
 
Pan Tomasz Masternak  
 
Powiedział, Ŝe głosując  za podjęciem  tej uchwały głosujemy  przeciw likwidacji tych 
Oddziałów. 
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Wobec braku dalszych  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła jednogłośnie  
 
                                             Uchwałę Nr VII/59/2011  
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego w sprawie  przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. 
 
Ad. 20  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy na lata 2011-2015  
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały, zgodnie 
z wolą Radnych,  nie zostanie odczytany. 
 
Opinie komisji: 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna 
Pan Piotr Majewski – Komisja Praworządności - opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  wobec braku   głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,   „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr VII/60/2011 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie 
oraz Ochrony  Ofiar Przemocy na lata 2011-2015  

Ad. 21 
 
Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał o ew.  uwagi do 
Harmonogramu DyŜurów Radnych. 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod  glosowanie przyjęcie w/w Harmonogramu : jednogłośnie 19 „za”,  
0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  Harmonogramu DyŜurów Radnych. 
 
Ad. 22 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
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Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poinformował zebranych, 
Ŝe: 
- Wraz z Panem Andrzejem Bolewskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Sandomierza  
w dniu 18 kwietnia 2011 roku uczestniczył  w Tarnobrzegu w spotkaniu  przedstawicieli kilku 
samorządów – Omawiano sprawy związane z zagroŜeniem powodziowym i o ew. podjęciu 
działań  w celu powołania komitetu zapobiegającemu tego typu  kataklizmom.  
- 10 maja br. odbyła się prezentacja systemu  zapór przeciwpowodziowych. W prezentacji 
uczestniczyli   zastępcy przewodniczącego  Rady Miasta oraz Przewodniczący komisji 
merytorycznych. 
- 29 kwietnia odbyła się  prezentacja  Systemu Identyfikacji Wizualnej  Miasta (duŜe brawa) – 
Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, Ŝe  dostęp  do Systemu będzie powszechny i bezpłatny. 
- Otrzymał do Związku Zawodowego „Solidarność”  pismo informujące o wyborze nowych 
władz Związku oraz  przypominające o  wymogu konsultowania  niektórych uchwał ze 
związkami zawodowymi. 
- Udzielił odpowiedzi na kilka pism, w tym Panu Jerzemu Strząsce, Pani Katarzynie Zych-
Sławińskiej oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 
- Z Ministerstwa Sprawiedliwości  wpłynęło pismo – odpowiedz  na Apel Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie  zmiany właściwości Sądów w Tarnobrzegu i w Kielcach, z którego 
wynika, Ŝe ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta – pismo  do wglądu w biurze Rady 
Miasta. 
- Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach przesłał pismo, w którym  podał  liczbę ławników, 
którzy   powinni być  wybrani przez  Radę Miasta Sandomierza na kolejną kadencję. 
- Wpłynęło pismo od Rady Powiatu Sokołowskiego  z apelem o przekazanie diet na rzecz 
Caritasu  z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. 
- Zakład Gazowniczy  informuje o moŜliwości  stosowania spręŜonego gazu ziemnego do 
napędzania pojazdów – Stacja znajduje się  przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. 
- Trwają prace nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Sandomierza (do końca III kwartału  
moŜna składać wnioski i uwagi do treści Statutu) 
- W dniu dzisiejszym otrzymał pismo, w którym  Pan Jerzy Sałata informuje  o niezgodnym z 
prawem pełnieniu  mandatu radnego przez Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
Sprawa była juŜ rozpatrywana przez  Komisję Praworządności – w piśmie w/w Pan Jerzy 
Sałata  podnosi jednak  dodatkowy zarzut dotyczący  ew. podania nieprawdy w  
Oświadczeniu majątkowym (Pan Przewodniczący rozwaŜa  skierowanie pisma do Urzędu 
Kontroli Skarbowej. 
- Przed dzisiejszą sesją  kaŜdy z Państwa  Radnych otrzymał wniosek o wygaśniecie mandatu  
adnego Janusza Sochackiego -  
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Janusz Sochacki powiedział, Ŝe wniosek  
nie został przez Wnioskodawców podpisany  i nie będzie się do treści wniosku 
ustosunkowywał. 
- Wszystkie Oświadczenia majątkowe zostały przez Państwa Radnych  złoŜone  w terminie. 
- Na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło Sprawozdanie finansowe za 2010, które 
zostało skierowane do Komisji BudŜetu i Finansów oraz opinia  z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat w/w Sprawozdania. 
- Sesja absolutoryjna planowana jest na dzień 15 lub 29 czerwca 2011 roku. 
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 Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
 
Poinformował Państwa Radnych o przepisach dotyczących powołania  ławników,  w tym o  
problemach, które mogą wystąpić z uruchomieniem procedury z uwagi na  zmiany  
ustawowe. 
 
Ad. 23 
 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe Dworzec PKS w Sandomierzu przedstawia Ŝałosny widok: obskurnie, brak 
toalet, brak liter w nazwach Miast: Tarnobrzeg i Sandomierz. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Prosi o podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia strefy ekonomicznej w Sandomierzu   
  (Podobno był projekt, ale został odrzucony) 
- UwaŜa, Ŝe powinno się wrócić do tematu. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, miedzy 
innymi, Ŝe: 
- JeŜeli  taki projekt uchwały wpłynie , to zostanie niezwłocznie ujęty w porządku obrad 
najbliŜszej sesji Rady Miasta. 
- Taka uchwała została podjęta  w poprzedniej kadencji Rady (chodziło o tereny za 
Pilkingtonem), ale  później sam zainteresowany tj. Pilkington stracił zainteresowanie tym 
tematem. 
- Rozmawiał z Panem Dyrektorem Ryszardem Janią, który chciałby w najbliŜszym czasie      
spotkać się z Radnymi Miasta Sandomierza. 
- Prosi, aby Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przygotowała projekt uchwały. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- Poprosił o informacje dotyczące remontu ulicy Lubelskiej (Ostatnio na tej drodze zginął  
  motocyklista) 
- Powiedział, Ŝe  Komisja Praworządności  ma wiele waŜniejszych  spraw do zrobienia niŜ 
zajmowanie się wnioskami o  odwoływanie kolejnych radnych. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Radny wyraził zdziwienie wypowiedzią  Przedmówcy Pana Mirosława Czaji  - I stwierdził, 
Ŝe głosowanie w sprawie zdjęcia z Porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu stoi w sprzeczności z w/w wypowiedzią. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zwracając się do Pana Piotra Majewskiego – Przewodniczącego Komisji Praworządności 
zapytał: Które ze zdań z opinii prawnej   przesądziło, o tym Ŝe: 
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-  Pan Maciej Skorupa złamał prawo? 
-  Zagłosował Pan za tym wnioskiem ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Zagłosował podobnie jak Przewodniczący Komisji. 
-  Dlaczego nie zapytał o to  podczas spokojnej dyskusji na posiedzeniu Komisji 
   Praworządności ? 
- Czy musiał z tym pytaniem czekać  aŜ do obrad  sesji Rady ? 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Odpowiadając na pytanie Pana Krzysztofa NiŜyńskiego powiedział, Ŝe głosowanie  nie ma 
związku z apelem, z którym wystąpił. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Na  posiedzeniu Komisji Praworządności odczytał  opinię prawną dotyczącą wygaśnięcia 
mandatu radnego. 
- Pan Wojciech Czerwiec  zapytany na posiedzeniu Komisji Praworządności: Czy ma jakieś 
pytania  - Odpowiedział, Ŝe  pytań nie ma. 
- Omawiany projekt uchwały zawiera uzasadnienie. 
- Pan Maciej Skorupa  zapytany na  posiedzeniu Komisji Praworządności o swoje stanowisko 
w tej sprawie  odpowiedział, Ŝe „Jest to dobre pytanie”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Powiedział, Ŝe cieszy fakt, iŜ wśród Radnych Miasta Sandomierza jest kandydat na posła 
   RP. 
- Zwracając się  o Pana Krzysztofa NiŜyńskiego zadeklarował swoje poparcie. 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta   powiedział, Ŝe: 
- Dobrze by było,  gdyby w Sejmie był  ktoś z naszego grona, ktoś   kto zna nasze problemy.  
- Nie tylko Pan  Jacek Dybus będzie głosował na  Pana Krzysztofa NiŜyńskiego, któremu 
   „śyczymy jak najlepiej”.  
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Całe szczęście, Ŝe całe posiedzenie Komisji Praworządności było nagrywane. 
- To Pan Janusz Sochacki stwierdził, iŜ nie ma rezygnacji Grupy w dokumentach  Giełdy. 
- Zadaje kłam tej wypowiedzi – Ta rezygnacja została przyjęta w 2007 roku i w tym 
   momencie leŜy przed mówiącym te słowa. 
Następnie Pan Maciej Skorupa odczytał fragment opinii prawnej i zapytał: 
-  Czy Pan Piotr Majewski „sprawdził pytania  zawarte w opinii prawnej”? 
- „W co wy się bawicie ?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Problem dotyczy  wykorzystania adresu, a Pan Maciej Skorupa mówi, Ŝe nie ma tam biura. 
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- Adres – to teŜ majątek, to takie samo dobro jaki kaŜde inne. 
- Sprawa była rozpatrywana na Komisji Praworządności  i tam spokojnie, merytorycznie  
   moŜna było  przedstawić wyjaśnienia, dokumenty. 
- Zarówno Pan Maciej Skorupa jak i Pan Wojciech Czerwiec  są  doświadczonymi radnymi  
   i  powinni wiedzieć, Ŝe tego typu sprawy  analizuje się na Komisjach. 
- Nie jest w porządku, Ŝe Pan Maciej Skorupa nie przedstawił Członkom Komisji 
dokumentów dotyczących  jego sprawy a zarzuca Przewodniczącemu Komisji 
Praworządności nierzetelność. 
Pan Ryszard Lewandowski, który teŜ spotkał się z zarzutami, nie tylko, Ŝe  przedstawił 
Komisji swoje wyjaśnienia (w tym dokumenty), dodatkowo  podczas głosowania  opuścił 
obrady Komisji Praworządności. 
- Być moŜe, gdyby Pan Maciej Skorupa przedstawił dokumenty i wyjaśnienia stanowisko 
Komisji Praworządności było by inne 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe Komisja nie dała Mu szans przedstawienia materiałów „Kiedy ja to miałem 
zrobić?” 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zapytał czy radny Pan Maciej Skorupa 
powiedział na posiedzeniu Komisji, Ŝe ma materiały i chce je przedstawić Członkom Komisji 
? 
Pan Maciej Skorupa  
 
- Powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący Janusz Sochacki -  ma talent krasomówczy. 
- Poprosił, aby  nie porównywać sprawy Pana Ryszarda Lewandowskiego i Jego sprawy „Bo 
  czyjeś sprawy mnie nie interesują”. 
- Zachęca równieŜ do zapoznania się z materiałami , „radio równieŜ”. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Zapytał:  
- Czy to prawda, Ŝe PGKiM w Sandomierzu przegrało przetarg na  obsługę mienia 
   komunalnego ? 
- Co stanie się z pracownikami, którzy dotychczas zajmowali się  obsługą ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe; 
- Ta sprawa interesuje wielu Radnych. 
- Prosi , aby  przygotować odpowiedz na to pytanie. 
 
Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe; 
- W związku z ubiegłoroczną powodzią zachodzi groźba  zmiany lokalizacji Pilkingtona’a 
- PowyŜsze oznacza dla Sandomierza degradację – Większość  pracowników Pilkingtona to    
mieszkańcy Sandomierza. 
- Sandomierz powinien  z tego powodu otrzymać rekompensatę. 
- Liczba Mieszkańców Sandomierza z roku na rok maleje -  młodzieŜ wyjeŜdŜa „za pracą”. 
- Wnioskuje o przyjęcie roboczego programu  wyjścia z impasu, bo z samej turystyki Miasto  
się nie utrzyma. 
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Pan Zbigniew Rąb - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Prawda jest taka”, Ŝe piec w Pilkingtonie został wybudowany  na okres 10. lat, a słuŜył lat    
  18. 
- Jest okazja wybudowania go w tańszym regionie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe „mamy 
prawo mieć  wątpliwości’ i wyraził nadzieję, iŜ wspólne spotkanie z Przedstawicielami 
Pilkingtona  wiele wyjaśni. 
 
Pan Jerzy Sałata – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe jest w posiadaniu faktury wystawionej 30 kwietnia 2011 roku przez PGKiM w 
Sandomierzu za wywóz gruzu – Pieniądze przelano na konto PKO BP w Sandomierzu - 
„Chce Pan  sprawdzać Pana Maćka, a co Pan powie na to?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, Ŝe: 
- Zapewne na to pytanie odpowie Dyrektor PGKiM w Sandomierzu. 
- Gdyby Pan Jerzy Sałata nie był powierzchowny i sprawdził, to wiedziałby, Ŝe PGKiM w 
Sandomierzu ma umowę  z Centrum Korporacyjnym w Ostrowcu, a teraz chyba w Kielcach. 
- zaś rachunki są odmiejscowione. 
 
Pan Grzegorz Gawron – Prokurent  PGKiM w Sandomierzu 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Firma PGKiM kieruje się dostępnością klientów do banku. 
- Przykładowo dla klientów w Koprzywnicy PGKiM zawarł umowę z Bankiem w Solcu 
Zdroju 
- Poza BPH wszystkie banki w Sandomierzu zostały przez PGKiM wskazane jako rachunek 
bankowy. 
 
Ad. 24 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  VII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
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Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


