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                                                        Protokół  Nr 3                                       
                                   z   III sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                         22 grudnia  2010 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 III 
sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego – 
Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego - Skarbnika Miasta, Naczelników  
Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierza, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, 
dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców, 
Dziennikarzy  prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pani Bernadetta Marek - Fołta– Radca Prawny 
Pani Barbara Rajkowska – p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Halina  Komenda – Dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Wojciech Dumin – Sandomierskie Centrum Kultury                  
                       W III sesji udział wzięło  18 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.       
Radni: Pan Wojciech Czerwiec, Pan Krzysztof NiŜyński oraz Pan Marek Chruściel 
usprawiedliwili  nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada 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 Andrzeja Bolewskiego 
 
Radny - Pan Andrzej Bolewski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
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 Andrzej Bolewski  został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
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Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu  
3. Porządku obrad powiedział, Ŝe: 
- Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza motywując  potrzebą  uporządkowania 
budzetu’2010 złoŜył wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji  
2 projektów uchwał. 
- Prosi o zmodyfikowanie Porządku obrad, który Państwo Radni otrzymali: chodzi o zmianę 
kolejności rozpatrzenia 2 projektów uchwał: dotychczasowy punkt 11. zostanie rozpatrzony 
jako punkt 10., numer 11. zajmie pozycję 10. 
- Zapytał o ew. uwagi , wnioski do przedstawionego Porządku obrad  i zaproponowanych 
zmian III sesji Rady Miasta. 
 
Z uwagi na brak  zgłoszeń w dyskusji w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza  
Poddał pod głosowanie Porządek obrad III sesji Rady Miasta Sandomierza  z uwzględnieniem 
proponowanych zmian 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.-  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad jak  niŜej: 
 
 1. Otwarcie obrad , stwierdzenie  quorum. 
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Obsadzenie mandatu Radnego 

a) Podjęcie  uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
b) ZłoŜenie ślubowania przez radnego – elekta. 

 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach miasta. 
 6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  
    w okresie miedzysesyjnym. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
     i ustalenia ich składów osobowych. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Przewodniczących komisji stałych Rady 
     Miasta Sandomierza. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady  
      Miasta Sandomierza. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej  
      oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 
12. Przyjęcie Harmonogramu dyŜurów radnych Miasta Sandomierza 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta Sandomierza. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta Sandomierza. 
15. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 
      rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości od 
      01.01.2010 rok 
 
 



 3 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik  
      przyrody. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 roku w prawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów  
      zawierających azbest z terenu Miasta Sandomierza na lata 2009 -2032” 
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta ,  wolne wnioski, sprawy róŜne. 
20. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
 
      Obsadzenie mandatu Radnego 

c) Podjęcie  uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
d) ZłoŜenie ślubowania przez radnego – elekta. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, Ŝe obsadzenie  
mandatu Radnego wiąŜe się z rezygnacją złoŜoną  przez Pana Marka Bronkowskiego, który  
zajmuje  stanowisko wiceburmistrza, a w jego miejsce, zgodnie z wytycznymi Komisarza  
Wyborczego, wstępuje Pan Marek Chruściel.  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady przypomniał procedurę:  
-Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego.  
-Pan Marek Chruściel składa ślubowanie  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. uwagi , wnioski dot.  
uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego?  
Wobec braku uwag Pan Andrzej Bolewski  – Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał 
projekt uchwały, który następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie:18 głosów „za”  
0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził jednomyślnie podjęcie  przez 
Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwałę Nr  III/6/2010 
                                    w sprawie obsadzenia mandatu radnego  
 
Pan Janusz Sochacki -Przewodniczący Rady Miasta poprosił zebranych o powstanie oraz,  
zgodnie z  tradycją  poprosił o przeczytanie tekstu ślubowania Pana Marcina Marca – 
najmłodszego wiekiem Radnego Miasta Sandomierza VI kadencji. 
 
Pan Marcin Marzec odczytał treść ślubowania: 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”  
 
Pan Marek Chruściel powiedział: ”Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg”  
 
Pan Janusz Sochacki –Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  ZłoŜył gratulacje Radnemu – Panu Markowi Chruścielowi. 
-  Wręczył Radnemu  mandat oraz podjętą Uchwałę Nr III/6/2010 Rady Miasta Sandomierza 
w sprawie obsadzenia mandatu radnego.  
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 Ad. 5 
 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił  Informację  na temat bieŜących 
spraw Miasta w okresie od 3 listopada 2010 roku do 22 grudnia 2010  roku. 
 Wydano  55 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza. 

 
Z zakresu Techniczno-Inwestycyjnego 
1. Została zakończona  i rozliczona umowa na:  „Usuwanie skutków powodzi  

na następujących drogach : ul. Koćmierzów, Marynarska, Masztowa, Prosta, 
Retmańska, Piaski, Mostowa”-  o wartości: 3,7 mln. zł. 

2. Została zakończona i rozliczona umowa na budowę ulic Reymonta, Asnyka  
i Frankowskiego – dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011. 

3. Została zakończona i rozliczona umowa na „Usuwanie skutków powodzi  
na następujących drogach: ul. Trześniowska – boczna, Powiśle, Piętaka, Mokra, 
Zaleśna, Wielowiejska, Holownicza, Flisaków, Bosmańska” – wartość robót  
992 tys. zł. 

4. Została zakończona umowa na : „Usuwanie skutków powodzi na następujących 
drogach: ul. Ostrówek, Sielecka, Portowa, Mokra, Zaleśna, Kryształowa, 
Zarzekowice, Błonie, parking przy spichlerzu” -  na kwotę 2 988 224,81 zł 

 
Z zakresu Nadzoru Komunalnego 
 
1. Dokonano rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Portowej 13 i ul. Bosmańskiej 9 na 

podstawie wydanych decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Sandomierzu. 

2. Wykonano 35szt. przyłączy wodociągowych na terenach dotkniętych powodzią, 
3. Dokonano montaŜu dekoracji świątecznej miasta.                        
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Z zakresu  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami: 
-   zawarto 9 umów notarialnych sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości: 
-  zawarto 1 porozumienie w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet zaległości 

i przyszłych czynszów dzierŜawnych, 
-  wydano 14 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 126 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością  
3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 5 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 10 oświadczeń zakresie sprawie aktualizacji opłaty rocznej zakresie tytułu 

uŜytkowania wieczystego. 
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Z zakresu  Kontroli i Audytu Wewnętrznego   
 
 
1. Przeprowadzono kontrolę problemową, w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dotacji udzielonej z budŜetu miasta Sandomierza: 

 
− Sandomierskie Centrum Kultury. 

2. Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie realizacji celów i zadań badanej 
jednostki      w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, 
stosownie do postanowień art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz.1240) oraz realizacji planu finansowego 
w jednostce organizacyjnej miasta:  

 
− Miejskim O środku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu; 

− Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.  

 
3. Przeprowadzono zadanie audytowe pod nazwą „Ocena funkcjonowania systemu 

kontroli  zarządczej w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w 
Sandomierzu”, ul. Cieśli 2.  

 

Z zakresu Finansowego 

1. Wydano 144 decyzji w sprawach podatkowych, 

2. Wysłano 110 postanowień i wezwań w sprawach podatkowych, jak równieŜ w 

sprawach cywilnoprawnych, 

3. Wysłano 39 informacji o sposobie zarachowania wpłat. 

      4. Wystawiono 515 upomnień dot: podatku od nieruchomości, 

      5. Wystawiono 160 upomnień dot: podatku rolnego, 

      6. Wystawiono 406 upomnień dot: podatku od nieruchomości rolnej, 

      7. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych, 

8. Wydano 250 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatników 

podatku rolnego i od nieruchomości, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

9. Wystawiono 25 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis, 
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 Z zakresu Kultury 
 

1) 3.12.2010 r. – „Chopin Art” – wystawa pamiątek po Fryderyku Chopinie, wystawa 
została przygotowana w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, większość 
eksponowanych szopenianów pochodzi z Lwowskiego Muzeum Historycznego, są to 
m.in.: grafiki, plakiety, medale przedstawiające Fryderyka Chopina, listy i autografy, a 
takŜe odlew dłoni pianisty, miejsce: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 

2) 3.12.2010 r. – „Niewidomi są wśród nas” – spotkanie w związku z obchodami 
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, jednym z celów spotkania było 
omówienie i ustalenie metod przełamywania ograniczeń w dostępie do muzeów   i 
bibliotek w Sandomierzu dla osób niepełnosprawnych, miejsce: Zamek sandomierski, 

3) 4.12.2009 r. – „Mikołajki Rockowe” – koncert muzyki rockowej w ramach cyklu: 
Soundomierska Strefa Rocka. W ramach imprezy wystąpiły zespoły: „Remission 
Blame” oraz “Closterkeller”, miejsce: Klub „Lapidarium”. 

4) 6.12.2010 r. – „Wyścig do Świętego Mikołaja”  – impreza mikołajkowa dla dzieci        
i młodzieŜy szkolnej, w programie przewidziano m.in.: turniej gier i zabaw dla 
uczniów szkół podstawowych oraz wiele innych atrakcji, miejsce: hala MOSiR, 

5) 7.12.2010 r. – „Sandomierz” – poplenerowa wystawa fotografii, organizatorami byli: 
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców w Warszawie oraz 
Sandomierskie Towarzystwo Pasjonatów Fotografii, miejsce: Muzeum Okręgowe      
w Sandomierzu, 

6) 11.12.2010 r. – „Afryka teraz i dawniej” - spotkanie z cyklu „Sandomierskie 
Spotkania PodróŜnicze”, podczas spotkania na scenie zaprezentowali się: Mamadou 
Diouf (Senegal/Polska) oraz Désiré Dauphin Rasolomampiona (Madagaskar/Polska), 
podczas spotkania moŜna było m.in. obejrzeć slajdy, filmy, a takŜe usłyszeć 
opowiadania i Ŝywą muzykę z Afryki, po spotkaniu zaprezentował się zespół 
„Mosaic”, była to z kolei kolejna odsłona cyklu „Rootstock - muzyka świata i okolic”, 
miejsce: klub „Lapidarium”. 

7) 16.12.2010 r. – Prezentacja 30 numeru „Zeszytów Sandomierskich” – spotkanie 
zorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Sandomierskie poprowadzili: dr Ewa 
Kondek, prezes TNS oraz Krzysztof Burek, redaktor „Zeszytów Sandomierskich”,  
zaproszeni goście mieli okazję wysłuchania referatów zaprezentowanych przez 
autorów tekstów, które znalazły się w najnowszym wydaniu Zeszytów, podczas 
spotkania moŜna było równieŜ zakupić po cenach promocyjnych wydawnictwa 
Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, miejsce: Ratusz sandomierski, 

8) 17.12.2010 r. – „Porównania 19” – wernisaŜ wystawy prezentującej dorobek 
artystyczny środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską, miejsce: 
Galeria Biura Wystaw Artystycznych, 

9) 18.12.2010 r. – „Gwiazdy pod choinką”  – świąteczny koncert dla dzieci i młodzieŜy, 
na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne działające przy 
Sandomierskim Centrum Kultury, a takŜe formacja muzyczna „Zejman i Garkumpel”, 
przedświąteczna zabawa obfitowała w gry i konkursy z licznymi  nagrodami, miejsce: 
Dom Katolicki, 

10) 19.12.2010 r. – „Piotr Polk Świątecznie” – koncert świąteczny z udziałem 
śpiewającego aktora odtwórcy roli komendanta policji Oresta MoŜejko                       
w realizowanym w Sandomierzu serialu „Ojciec Mateusz”, na koncercie artysta 
zaprezentował nastrojowe, boŜonarodzeniowe utwory, miejsce: Dom Katolicki w 
Sandomierzu, 
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11) 19.12.2010 r. – „Spotkanie przedstawicieli samorządów”  – uroczysta wizyta 
przedstawicieli samorządów, które solidarnie udzieliły pomocy i wsparcia naszemu 
miastu w celu niwelowania tragicznych skutków tegorocznej powodzi, w programie 
wydarzenia znalazło się m.in. zwiedzanie miasta oraz spotkanie z włodarzami 
Sandomierza, 

12)  19.12.2010 r. – „Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju”  – uroczyste 
przekazanie mieszkańcom naszego miasta, przez harcerzy hufca Sandomierz 
betlejemskiego światełka, w obrzędzie przekazania wzięli udział mieszkańcy 
Sandomierza, władze miasta, kapłani, harcerskie koło alumnów WSD oraz liczna 
grupa druhów i druhen ZHP. 

 
Z zakresu Sportu 
 

1) 4.12.2010 r. – „Szachiści grają dla powodzian” – otwarty turniej szachowy, zawody 
rozgrywane były w „systemie szwajcarskim”, środki finansowe zebrane od 
uczestników zostaną przeznaczone na pomoc na rzecz powodzian, miejsce: Szkoła 
Podstawowa nr 4, 

 
Z zakresu Oświaty 
 

1) W okresie między sesjami realizowane były świadczenia pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym, przyznane przez Komisję Stypendialną uczniom zamieszkałym 
w Sandomierzu, za okres od 1 września do 31 grudnia 2010 roku. Ogółem przyznano 
120 stypendiów na ogólną kwotę 37.411 zł. Kolejna transza stypendiów realizowana 
będzie do końca roku szkolnego 2010 / 2011.  

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu - jako jedna z dwóch placówek w 
województwie -  będzie miała w ramach programu „Biały Orlik” sztuczne lodowisko. 
Prace na terenie obiektu trwają, a ze ślizgawki będzie moŜna korzystać takŜe po 
zmroku dzięki oświetleniu obiektu. Planowane uruchomienie lodowiska nastąpi przed 
Nowym Rokiem.  

3) W obu poszkodowanych przez powódź szkołach trwają prace remontowe w salach 
gimnastycznych i klasach, a placówki wyposaŜane są w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny. 

 
Miejski O środek Sportu i Rekreacji 
 
 
Imprezy: 
 

1. „ Wy ścig do Świętego Mikołaja” - 06.12.2010r- VII edycja imprezy rekreacyjnej  
dla dzieci z sandomierskich szkół podstawowych.  

Uczestnicy: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, 
Szkoła Podstawowa nr 4. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 200 osób. 
 
Remonty w MOSiR: 
 

1. Remont Świetlicy Społeczno- Kulturalnej „ Dworek” ul. Ko ćmierzów 33 
Przetarg nieograniczony, wykonawca firma „ SKOBUD”  F.B. z siedzibą w Tarnobrzegu. 
Termin zakończenia prac: 15.12.2010r 
Roboty budowlane obejmowały: 
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 - roboty rozbiórkowe: instalacje wod-kan, instalacje c.o., instalacja gazowa, rozbiórka 
starego ogrodzenia,  
- roboty budowlane rozbiórkowe: skucie starych tynków wewnętrznych, skucie posadzek 
wewnętrznych, skucie ocieplenia zewnętrznego, 
 - roboty remontowo - budowlane,  
- roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i sanitarne, centralnego ogrzewania, gazowe, 
elektryczne, 
- roboty izolacyjne,  
- przebudowa budynku  
- instalowanie drzwi i podobnych elementów, 
 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku,  
- utwardzenie placu pod montaŜ elementów na placu zabaw 
 - dostawę oraz roboty związane z montaŜem placu zabaw.  
Ogólny koszt robót: 475.760, 96 PLN.  
Większość środków na sfinansowanie remontu: 425 000 PLN zostało przekazane przez 
Fundację Polska Akcja Humanitarna.  
 

2. Dostawa mebli do Świetlicy Społeczno- Kulturalnej „ Dworek” 
Zapytanie ofertowe, wykonawca firma Projektmebel s.c. ul. Lotników 54, 44-100 Gliwice 
Termin dostawy 17.12.2010r 
Ogólny koszt: 63.508,32 PLN 
 

3. Remont w Centrum Kultury i Rekreacji ul. Portowa 24  
„Zamówienie z wolnej ręki”, wykonawca: Zakład Projektowo-Wykonawczy Budownictwa 
Ogólnego Józef Pająk ul. Kwiatkowskiego 88 , 27-600 Sandomierz 
Zakres prac remontowych obejmuje: 
- remont toalet \damskiej i męskiej\ z wymianą rur wodno-kanalizacyjnych oraz armaturą 
sanitarną, 
- remont garderób i pomieszczeń z wymianą drzwi i montaŜem wentylatorów, 
- wymianę rur kanalizacyjnych oraz burzowych, którymi dostawała się woda gruntowa. 
Termin: w trakcie realizacji 
Koszt: 167.000 PLN 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz 22.12.2010 
 
 
Ad. 7 
 
                              Interpelacje i zapytania Radnych 
 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Stan ulic  i parkingów  w Sandomierzu ”jest nie załatwiony” – Łączy się to bezpośrednio z  
bezpieczeństwem uŜytkowników dróg,  a zwłaszcza bezpieczeństwem Mieszkańców Miasta. 
- Pan Burmistrz powinien wystąpić do Prokuratury  przeciwko Staroście Sandomierskiemu z 
powiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.- Przy ulicy śeromskiego nie moŜna przejść 
bezpiecznie, „nie ma jak zaparkować” przed szkołą lub Urzędem Pocztowym. 
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- PGKiM powinno wywiązywać się z zawartej umowy i naleŜycie odśnieŜać ulice – Prośba 
do Pana Burmistrza, aby  ”to spowodował”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział: 
- Na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów padł wniosek, aby wystąpić z listem otwartym 
do Starosty w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w Sandomierzu 
- Po Komisji  otrzymał fax od  Starosty Sandomierskiego, w którym Starosta informuje: Kto 
odpowiada za stan dróg i chodników w mieście. 
- Powiadomił  stosowne słuŜby o potrzebie  odśnieŜenia drogi – Dopiero po 4 dniach  
przyjechał odpowiedni sprzęt, ale  praca  nie została wykonana dobrze :”A moŜe to słuŜby 
zawalają?” kończąc wypowiedz zapytał Radny. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Popiera przedmówców. 
- Pracownik jedzie pługiem i bezmyślnie spycha śnieg na chodnik uprzątnięty przez  
właścicieli posesji. 
- Prosi Pana Burmistrza, aby uczulił słuŜby odpowiedzialne za porządek o swoich 
powinnościach 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Odczytał interpelację (w Załączeniu) 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Z pisma Starosty wynika, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem „Starosta spycha to na właścicieli 
posesji. To jest kpina co Starosta pisze.” 
- Śnieg zalega na chodnikach, bo jest spychany przez sprzęt do odśnieŜania. 
- NaleŜy zweryfikować faktury. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
- NaleŜy  zweryfikować umowy  z PGKiM w części dotyczącej odśnieŜania  na tzw. 
interwencje. – Są bowiem ulice, które w tym sezonie zimowym w ogóle  nie były odśnieŜane 
i posypywane piaskiem. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
- Poprosił Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP , aby złoŜył  interpelację  w sprawie 
pozwolenia na wycięcie drzew w tzw. międzywalu. 
- Media poinformowały, Ŝe 340.  powodzian czeka na poprawę warunków bytowych. 
Zdaniem radnego  naleŜy  powodzian „skupić w dwóch miejscach i pomóc, bo zbliŜają się 
święta”. 
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Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał: Czy ustalenie kolejnej sesji na godzinę 10. nie ograniczy  uczestnictwa w obradach  
pracujących Mieszkańców Miasta ? 
Poprosił o rozwaŜenie: „Czy ta poprzednia godzina nie była lepsza?” 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
ZłoŜył wniosek , aby Pan Przewodniczący  wraz z Panem Burmistrzem przygotowali sesję 
poświeconą tylko sprawom powodzi ( na którą naleŜało by zaprosić np. zakład melioracji, 
ekologów i in.) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Sesja tematyczna nie rozwiąŜe problemu. 
- Zwoływanie sesji po to tylko, aby wysłuchać  przysłowiowego koncertu Ŝyczeń mija się z 
celem. 
JeŜeli temat zostanie przygotowany przez komisje, zostaną wypracowane wnioski – 
prezydium Rady wniosek o zwołanie sesji tematycznej  przyjmie. 
- W sprawie odśnieŜania:W ciągu 3-4 tygodni spadło pół metra śniegu – Mimo to miasto 
funkcjonuje, działa komunikacja, urzędy, szkoły sklepy, banki są otwarte 
JeŜeli na odśnieŜanie przeznaczymy więcej pieniędzy, to będzie  moŜna kupić więcej sprzętu, 
soli itd. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W sprawie odśnieŜania ulic, chodników naleŜy „działać- według kompetencji”. 
- W sprawie  działań przeciwpowodziowych wystąpił z listem otwartym do Premiera Donalda 
Tuska., podkreślając jednocześnie, Ŝe często działania poselskie, czy teŜ w imieniu Klubu nie 
przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
- Podnoszenie tych spraw uwaŜa za swój obowiązek, z którego będzie chciał się wywiązać. 
 
Ad. 7 
 
 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie miedzysesyjnym. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Z uwagi na brak Harmonogramu dyŜuru radnych wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady  w 
„Dwa  ostatnie wtorki”  pełnił dyŜur w biurze Rady –„Przyjmowaliśmy interesantów”. 
- Zwołane zostały   kolejne komisje stałe Rady  Miasta w celu ukonstytuowania się, wyboru   
  Przewodniczących  i  wiceprzewodniczących  komisji stałych. 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przysłało odpowiedz na pismo wysłane  
  w dniu 12 listopada przez  poprzedniego Przewodniczącego Rady Miasta (pisma nie ma  
  w biurze Rady Miasta) w sprawie odznaczeń. 
- Regionalna Izba Obrachunkowa  pismem z dnia 16 grudnia 2010 roku poinformowała Radę 
  o uchylenie Uchwały w podjętej w poprzedniej kadencji w dniu 3 listopada w sprawie  
   zwolnień od podatku (z treścią uzasadnienia RIO moŜna zapoznać się w biurze Rady  
   Miasta). 
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- Zostały zarejestrowane 3 Kluby Radnych: 
           1. Klub Radnych Sandomierz Razem w składzie: Mariola Stępień, Pan Andrzej Gleń,  
               Pan Janusz  Sochacki, Pan Marceli Czerwiński i Pan Zbigniew Rusak. 
            2. Klub Radnych SLD w składzie: Pan Ryszard Lewandowski, Pan Maciej Kuśmierz,  
                Pan Andrzej Majewski. 
             3. Klub Radnych „Nasze Miasto” w składzie: Pan Jacek Dybus, Pan Andrzej  
                 Bolewski, Pan Piotr Majewski. 
 
- W związku z rezygnacją złoŜoną przez Pana Tadeusza Frańczaka  - Dyrektor  Muzeum    
  Okręgowego w Sandomierzu  zwraca się do Rady Miasta Sandomierza o oddelegowanie  
  kandydata do Rady Muzeum. 
- Przypomina Państwu Radnym o: 
1. Obowiązku złoŜenia do dnia 30 grudnia 2010 roku Oświadczenia majątkowego,  
2. Przygotowaniu planów pracy komisji. 
3. Propozycjach do Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2011 rok 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i 
ustalenia ich składów osobowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Załączniki do projektu uchwały zawierają składy poszczególnych komisji stałych Rady    
  Miasta i są efektem złoŜonych przez Państwa radnych akcesów. 
- Radny  uczestniczy w pracach minimum 2 komisji stałych Rady Miasta  - I ten wymóg   
  został spełniony. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Andrzej Bolewski  odczytał projekt uchwały w raz z 
załącznikami 
 
Radny – Pan Maciej Stępień powiedział, Ŝe  prosił o wykreślenie ze składu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Handlu i Usług 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił Państwa Radnych o 
wykreślenie w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały poz. 7.  „Maciej Stępień”. 
W zawiązku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr III/7/2010 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 
osobowych. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Przewodniczących komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przypomniał, Ŝe komisje 
stałe: 
- Zostały zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta  
Sandomierza. 
- Ukonstytuowały się i wybrały  swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia  Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W wielu radach gmin i powiatów  radni opozycji  są dopuszczani do przewodniczenia 
   komisjom. 
- Zdaje sobie sprawę Ŝe decyduje większość, ale ma nadzieję, iŜ nie będzie to  oznaka   
  całkowitej  marginalizacji opozycji w Radzie Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Z przyjemnością wysłuchał wypowiedzi Pana Mirosława Czaji, gdyŜ dwa lata temu  zgłosił 
chęć pracy w Komisji Rewizyjnej i chyba po raz pierwszy w dziejach  sandomierskiego 
samorządu  Rada Miasta Sandomierza  „Nie wybrała osoby, która chciała pracować w 
komisji. Do tej pory nie wiem dlaczego?” 
- Do powyŜszego incydentu nie było Ŝadnych ograniczeń – Obecnie, jeŜeli ktoś zapisał się do 
którejś z komisji zostało to uszanowane. 
- JeŜeli Radny – Pan Mirosław Czaja uwaŜa, ze przewodniczącym którejś z komisji  powinien 
być  inny Radny – naleŜy taki wniosek zgłosić, a komisja w sposób demokratyczny, jawny  to 
zweryfikuje. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe nawet w poprzedniej kadencji, „która była tak pełna konfliktów” funkcję 
przewodniczącego komisji pełnił „Zresztą bardzo dobrze” Pan Andrzej Gleń. 
 
Wobec braku  dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr III/8/2010 
w sprawie zatwierdzenia  Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 10  
 
Podjecie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
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Pan Andrzej Gleń 
 
Zgłosił kandydaturę Radnego - Pana Jacka Dybusa 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zapytał: Czy Pan Jacek 
Dybus wyraŜa zgodę na kandydowanie ? 
 
Radny - Pan Jacek Dybus wyraził zgodę. 
  
Pan Janusz Sochacki zapytał o kolejne zgłoszenia  i zaprosił do dyskusji. 
Wobec braku kolejnych  zgłoszeń Pan Przewodniczący: 
- Zamknął  listę kandydatur. 
- Poprosił Państwa radnych o wpisanie w paragrafie 1 projektu uchwały: :Jacek Dybus 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzupełniony  projekt uchwały  
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
- Poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr III/9/2010 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej 
oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, Ŝe; 
- Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza w skład Komisji  BudŜetu i Finansów wchodzą  
przewodniczący pozostałych komisji stałych Miasta Sandomierza oraz przedstawiciele 
klubów nie reprezentowanych w komisji. 
- Zamiana w kolejności podjęcia uchwał umoŜliwi  wejście w skład komisji  Pana Jacka 
Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
- Prosi Państwa Radnych o dopisanie w projekcie uchwały w paragrafie 1. punktu 11. Jacek 
Dybus 
        
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  w sprawie  
powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu 
osobowego 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt i 
na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, 
Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
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                                             Uchwałę Nr III/10/2010 
powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu 
osobowego                   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Przypomniał zasady  obowiązujące przy powoływaniu Przewodniczącego Komisji BudŜetu  
   i Finansów - zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza.  
- Poprosił Członków Komisji BudŜetu i Finansów  o przystąpienie  do prac nad  
   budŜetem’2011. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
ZłoŜył wniosek, aby podczas  przerwy w obradach sesji  Członkowie Komisji BudŜetu i 
Finansów  ukonstytuowali  się  oraz dokonali wyboru Przewodniczącego  Komisji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Rada przyjęła Porządek obrad. 
- Nie ma przygotowanego projektu stosownej uchwały. 
- Członkowie Komisji BudŜetu i Finansów mogą  bez przeszkód przystąpić do pracy. 
 
ad. 12 
 
Przyjęcie Harmonogramu dyŜurów radnych Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Janusz Sochacki- Przewodniczący Rady Miasta  przypomniał, Ŝe w 
Materiałach na sesję Państwo Radni  otrzymali Harmonogram DyŜurów Radnych i 
uprzedzając ew. pytania (zwłaszcza ze strony nowych radnych) powiedział, Ŝe nie jest to 
„sztywny” Harmonogram – Radni mogą  się  między sobą zamieniać. 
Zwrócił równieŜ uwagę Państwu Radnym, Ŝe często Mieszkańcy  przychodzą do konkretnego 
radnego i zasadnym byłoby o ew. zamianie wcześniej uprzedzić biuro Rady. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe Radni pełnią dyŜury we wtorki „robocze”,  
w godzinach od 13,00 do 15,00  
Pan Janusz Sochacki zapytał czy  są pytania dot.  Harmonogramu? 
                   PoniewaŜ nikt z Państwa Radnych nie miał pytań Pan Janusz Sochacki - 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Harmonogram dyŜuru radnych i wyniku 
glosowania:18 „za”, 0 ‘przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie Harmonogramu 
DyŜuru radnych. 
                 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta   ogłosił 10. minutową 
przerwę. 

Podczas przerwy obrady sesji opuścił Radny – Pan Tomasz Masternak – nieobecność 
usprawiedliwiona. 

 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Wznowił obrady III sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- W imieniu obdarowanych podziękował Panu Burmistrzowi za upominki otrzymane podczas 
przerwy. 
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Ad. 13 
  
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010 rok - 
        
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe jest to jedna z uchwał porządkujących budŜet’2010. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan 
Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr III/11/2010 
                     w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010 rok               

Ad. 14 
  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2010 rok. 
        
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
 
Powiedział, Ŝe:  
- Omawiany projekt uchwały jest jednokartkowy i nie zawiera załącznika. 
 (Załącznik omyłkowo  podpięty do projektu uchwały naleŜy dołączyć do projektu uchwały  
    zmieniającej budŜet) 
- Przedstawił w skrócie uzasadnienie zmian wprowadzanych tą uchwałą. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010 rok i na 
podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe 
Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr III/12/2010 
                   w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok. 

Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 
rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił Państwa Radnych 
o  zmianę  Załącznika 3a ,znajdującego się w materiałach na sesję  na stronie   14 c  na  
załącznik otrzymany w dniu dzisiejszym (pomyłkowo podpięty do projektu uchwały dot. 
zmian w budŜecie na 2010 rok) 
        
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia  
budŜetu miasta  na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
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                                             Uchwałę Nr III/13/2010 
   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok. 
 
Ad. 16 
  
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości od 
01.01.2010 rok 
 
 
Radny - Pan Andrzej Gleń powiedział, Ŝe członkowie Komisji BudŜetu i Finansów 
rozpatrywali  projekt uchwały w sprawie  określenia podatku od nieruchomości – Wszystkie 
wątpliwości wyjaśniła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- ZłoŜona przez Radnego interpelacja wiąŜe się  równieŜ z tą uchwałą. 
- Niektórych przedsiębiorców  powinno się zwolnić z podatków (lub je zawiesić) 
- NaleŜy pozwolić przedsiębiorcom na chwilę odetchnąć  po powodzi i dać szansę powrotu do 
   normalności. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
                                             Uchwałę Nr III/14/2010 
w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości od  01.01.2010 rok 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik 
przyrody. 
 
Pan Andrzej Bolewski  odczytał projekt uchwały (wraz z uzasadnieniem) w sprawie 
zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej , Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa powiedział, Ŝe Komisja : 
- WyraŜa zgodę na wycięcie  jednego z czterech drzew, o których mówi  projekt uchwały. 
  (drzewo to  uległo zniszczeniu w 60%) 
- Pozostałe trzy lipy nadają się do leczenia. 
- Miał być przygotowany stosowny projekt uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe  nie otrzymał  projektu 
uchwały, o którym mówi Radny – Pan Andrzej Gleń. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: 
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- Czy rozmawiano z osobami, które przed laty  wnioskowały o utworzenie pomników  
   przyrody  ? (w tym  uczniowie LO w Sandomierzu) 
- Kto wydał tę opinię? – „Brakuje nazwiska dendrologa” 
 
 Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Opinia dendrologa została odczytana na posiedzeniu Komisji. – Z w/w opinii wynika, Ŝe  
   w przypadku 3 drzew moŜna podjąć leczenie, 4 drzewo stanowi zagroŜenie (groźba  
   niekontrolowanego upadku) 
- Uzasadnienie do uchwały napisał wnioskodawca – Burmistrz Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe przychyla się do wniosku Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. 
- Odczytał § 1 w postulowanym przez Komisję brzmieniu. 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta zapytał  Pana Burmistrza i Radcę 
prawnego  o treść § 2 projektu uchwały ,  który uchyla 3 uchwały Rady Miasta Sandomierza. 
- Czy po zmianie § 1 będzie on spójny z § 2 ? 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny  
 
Powiedziała, Ŝe nie ma tych trzech uchwał przed sobą. 
 
Pan Janusz Sochacki powiedział ,Ŝe: 
- Padł wniosek Pana Macieja Skorupy o zaproszenie Wnioskodawców uchylanych 
  w § 2 uchwał – „Przez grzeczność naleŜało to z Nimi przedyskutować.” 
- Są uzasadnione wątpliwości: Kto zdecydował o wycięciu 4 drzew ?. 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny  
 
Powiedziała, Ŝe te trzy  uchwały obejmują równieŜ wszystkie pozostałe drzewa. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Tworząc prawo na kolanie naraŜamy się na uchylenie uchwały. 
- Merytoryczna Komisja powinna  rozpatrzeć  raz jeszcze projekt uchwały i spotkać się z  
  Wnioskodawcą  podjętej uchwały o ustanowieniu pomnika przyrody. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe wyraŜa zgodę na zdjęcie  projektu uchwały z Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za 
zdjęciem projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik 
przyrody  z Porządku obrad sesji ? 
Wynik głosowania 17 „za”, 0 „przeciw”. 0 wstrzymujących się”  
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Przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza zdjęła 
Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik 
przyrody. z Porządku obrad  III sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
Ad.18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 roku w prawie przyjęcia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sandomierza na lata 2009 -2032” 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe jego zdaniem Miasto poniesie ogromne koszty związane z Programem 
usuwania wyrobów zawierających azbest.. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał: Czy pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i 
„Miasto nie ponosi kosztów jako takich?” 
 
Pan Andrzej  Bolewski  
 
Zapytał - zwracając się do Pani Barbary Grębowiec – Naczelnika Wydziału Finansowego: 
„Jakie to są koszty ?” 
 
Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego 
 
Powiedziała, Ŝe ten temat  jest w gestii Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe 
- Dotychczas były to koszty w wysokości 30 tys. zł. 
- Nie wie jakie to będą koszty - ZaleŜy od ilości chętnych do wymiany dachu.  
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał: Czy Miasto dostaje pieniądze na ten cel z budŜetu centralnego ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe dotychczas Miasto dostawało pieniądze na ten cel  - Obecnie nie potrafi 
odpowiedzieć jak będzie. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe  
- To pytanie padło na posiedzeniu Komisji 
- Dotychczas było zabezpieczone w budŜecie 200 tys. zł – Nigdy ta kwota nie była 
wykorzystana. 
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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: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
                                             Uchwałę Nr III/15/2010 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/2009 rady Miasta Sandomierza z dnia 3 
lipca 2009 roku w prawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Sandomierza na lata 2009 -2032” 
 
Ad. 19 
 
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta,  wolne wnioski, sprawy róŜne. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wystąpienie będzie nietypowe. 
- Dziękując za  współpracę w poprzedniej V kadencji Rady Miasta Sandomierza , w imieniu 
   własnym i w imieniu Pana Czerwińskiego – jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta -  nie  
   wymienił Pań z  biura Rady Miasta  
- Dziękuje Paniom dzisiaj  i  wyraŜa nadzieję,  Ŝe dalsza współpraca będzie równie  
   sympatyczna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Dołącza się do tych podziękowań. 
- W poprzedniej kadencji spotkało Panie wiele niezasłuŜonych przykrości - Łącznie z  
   pomówieniem o fałszowanie protokołów. 
- Pan Burmistrz doceni pracę Pań w sposób bardziej wymierny. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: „DołoŜę wszelkich starań, zgodnie z prawem” 
 
Pan Marcin Marzec 
 
Powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący Rady Miasta wyraził zgodę na rozdanie upominków, bo 
„śyczenia będziemy sobie składać w piątek”  i  wręczył Państwu Radnym prezenty. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W imieniu Państwa Radnych podziękował za upominki. 
- Powiedział, Ŝe sesja Rady Miasta odbywa się o 10. , a nie ma moŜliwości zadania pytań na  
   temat  np. nauki,  oświaty i  kultury,  „miały być pytania do Pana Architekta”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: ”Ja Panu odpowiem.” 
 
Ad. 20 
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Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  III sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


