
Protokół Nr 42 

z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 31 maja 2017 roku 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:35 

 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza”. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum obecnych 

było 18 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak, Andrzej Bolewski oraz Jerzy Żyła. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przywitał mieszkańców 

miasta, Pana Marka Bronkowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza, prezesów spółek i przybyłych 

gości.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oddał głos 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza złożył życzenia radnym z okazji 27 

rocznicy samorządu terytorialnego. Ponadto podziękował wszystkim za dotychczasową 2,5 – letnią 

współpracę na rzecz Miasta Sandomierza i jego mieszkańców i wręczył wszystkim radnym publikację 

pod redakcją naukową: Elżbiety Ury, Elżbiety Feret oraz Stanisława Pieprzny pn. „Aktualne problemy 

funkcjonowania samorządu terytorialnego”, Sandomierz – Rzeszów 2017. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w imieniu radnych podziękował Burmistrzowi Miasta 

Sandomierza za życzenia i wręczoną publikację. Ponadto przywitał Pana Marka Kwitka Posła na Sejm 

RP.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował na 

sekretarza obrad radnego Sylwestra Łatkę. Radny Sylwester Łatka wyraził zgodę. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie za kandydaturą radnego 

Sylwestra Łatki.  

 

Wynik głosowania:  

„za” - 18 radnych; 

„przeciw” 0 radnych,  

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wybór radnego Sylwestra Łatkę 

na sekretarza obrad. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się o uwagi do 

zaproponowanego porządku obrad. Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o zmianę pkt. 6 projektu 

porządku obrad tj. skreślenie wyrażenia „Podjęcie uchwały w sprawie Apelu” i zastąpienie 

wyrażeniem: „Podjęcie Apelu”. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta zapytał się czy 

są jeszcze jakieś uwagi. Uwag nie było. W związku z tym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący 

Rady Miasta zaproponował wprowadzenie 2 nowych punktów do porządku obrad: 

1. Uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy do 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;  

2. Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 

grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, jako komisji stałej Rady 

Miasta Sandomierza.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przegłosowanie 

oddzielnie wszystkich 3 zmian zaproponowanych do porządku obrad. Radny Andrzej Anwajler 

wyraził wątpliwość, co do glosowania nad autopoprawką Burmistrza Miasta Sandomierza dot. 

przyjęcia apelu. Podobnego zdania był Pan dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego                

w Sandomierzu. Głos zabrał radny Robert Pytka, który powiedział, że wszystko, co głosuje Rada 

Miasta Sandomierza odbywa się w drodze uchwały. Wyraził jednak wątpliwości merytoryczne, co do 

treści tego apelu. Ponownie głos zabrał radca prawny Pan dr Piotr Kossak, który stwierdził, że Rada 

Miasta Sandomierza podejmuje decyzje w drodze uchwały, ale tylko wtedy, gdy realizuje zadania 

własne, a w tym przypadku ten stan rzeczy nie występuję. W związku z tym rada nie musi głosować 

nad zmianą porządku obrad w punkcie dot. przyjęcia Apelu Rady Miasta Sandomierza. Radny  Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad pierwszy projekt uchwały: w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu 

stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 17 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych; 

1 radny nie głosował.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

do porządku obrad nowego projektu uchwały. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad, drugiego projektu uchwały: 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 

roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 
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Wynik głosowania:  

„za” 18 radnych,  

„przeciw” 0 radnych,  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

do porządku obrad drugiego projektu uchwały.  

 

Następnie uporządkował porządek obrad, w którym uchwała w sprawie desygnowania dwóch 

przedstawicieli organu stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego wprowadza się, jako pkt. 28 porządku obrad a uchwała zmieniająca uchwałę Nr 

XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji 

budżetu i Finansów, jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza, jako pkt. 29 porządku obrad.  

Pozostałe punkty porządku obrad otrzymują pozycję: 

30. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza                          

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

31. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2016 rok. 

32. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 

33. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne; 

34. Zamknięcie obrad. 

W związku z tym zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.  

 

Wynik głosowania:  

„za” - 18 radnych,  

„przeciw” 0 radnych,  

„wstrzymujących się” 0 - radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

porządku obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 

2. Powołanie sekretarza obrad; 

3. Przyjęcie porządku obrad; 

4. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta; 

5. Informacja dotycząca Koncepcji Optymalizacji Eksploatacyjnej i Organizacyjnej 

Sandomierskiej Komunikacji Miejskiej. 

6. Podjęcie Apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej 

bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację w 2017 roku zadania: pn. ”Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, 

Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu”.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017 – 2029.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji 

mienia. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza            

z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad 

korzystania z tych obiektów.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora                          

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych                 

i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 

roku.   

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów 

endogenicznych Miasta Sandomierza.  

28. Przyjęcie uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu stanowiącego 

gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

29. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, jako komisji stałej 

Rady Miasta Sandomierza; 

30. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza                             

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

31. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2016 rok. 

32. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 

33. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne; 

34. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

 Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

sprawozdawczym nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania 

kierownika urzędu miejskiego, realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał 

sprawy należące do swojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych 
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na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Następnie przedstawił szczegółowe informacje: 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

• budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 

• budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 

• budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 

• budowa ulicy Jaśminowej, 

• „Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie 

PGKiM.  

• „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1”, 

• „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka”, 

• budowa ulic Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Piszczele i Długiej, 

• „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące 

widoczne fragmenty murów miejskich”, 

• „Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek 

użyteczności publicznej”, 

• „Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla”, 

• „Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu”, 

• „Budowa parkingów przy "wałodrodze", 

• ”Zagospodarowanie działki przy ul. Błonie”. 

2. Trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji: 

• „Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24”. 

3. Trwa procedura wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych: 

• „Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2”,                       

• „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3”  

• „Wymiana rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi 

w pomieszczeniu intendentki, pralni, małej sali zajęć oraz sali gimnastycznej                     

w Przedszkolu Samorządowym nr 1”,  

• „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza”, 

• „Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu”. 

4. Trwają roboty budowlane: 

• Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Sandomierza. 

5. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych: 

6. „Malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2.  

7. Trwa opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla zaprojektowanej nadbudowy 

Miejskiego Stadionu Sportowego w celu uzyskania odstępstw Wojewódzkiego Komendanta 

Straży Pożarnej od przyjętych rozwiązań technicznych w opracowanej dokumentacji 

projektowanej nadbudowy. 

8. Zakończono: 

• Remont schodów zewnętrznych stanowiących wejście do świetlicy środowiskowej 

położonej w budynku przy ul. Słowackiego 15. 

• Dostawę i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele. 

• Budowę parkingu na 104 miejsca postojowe przy ul. Browarnej. 
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Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 

1. Gmina Sandomierz otrzymała dotację w kwocie 2 500 000 zł. ze Świętokrzyskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej                           

i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. Dotacja przeznaczona jest na budowę Przedszkola nr 6 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. 

„Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta 

Sandomierza”. Projekt zajął wysokie, 3 miejsce na liście rankingowej.  

2. Gmina Sandomierz otrzymała dotację w kwocie 77 750,00 zł. ze Świętokrzyskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost, jakości edukacji 

przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. Projekt pn. „Przygody Przedszkolaków” uzyskał wysoką ocenę. Dotacja 

przeznaczona jest na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami w sandomierskich 

przedszkolach samorządowych oraz finansowanie zajęć. W ramach projektu realizowane 

będą:  

• terapia SI (stymulująca rozwój psychoruchowy), 

• zajęcia z neurologopedą, 

• gimnastyka korekcyjna, 

• nauka tańca, 

• zajęcia teatralne, 

• zajęcia twórczego myślenia,  

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie stwierdzonych deficytów.  

3. Gmina Sandomierz otrzymała dotację w kwocie 60 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. 

„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie 

Sandomierz”. W ramach dotacji szkoły podstawowe nr 1, 2 i 4 zostaną doposażone w tablice 

multimedialne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć ekologicznych                  

i przyrodniczych. 

4. Gmina Sandomierz przygotowała i złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu edukacyjnego pt. „Nowoczesna edukacja w 

sandomierskich gimnazjach odpowiedzią na wyzwania przyszłości” w ramach poddziałania 

8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. 

5. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 6.5. 

"Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich". Gmina Sandomierz przygotowuje projekt 

rewitalizacyjny pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. 

6. Trwa weryfikacja ogólna i szczegółowa zgłoszonych projektów w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2018 – złożonych zostało 17 projektów.  

7. Przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Sandomierza                         

z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. 

8. Realizowana jest procedura powołania II kadencji Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

9. Trwają przygotowania III Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który planowany jest na 10 

czerwca 2017 roku. 
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Referat Kultury, Promocji Sportu i Turystyki 

1. 28.04.2017 r. – 3.05.2017 r. - 14. Festiwal Filmów NieZwykłych – cieszący się od wielu lat 

popularnością Festiwal Filmów i Spotkań NieZwykłych zgromadził w tym roku 

najwybitniejsze postacie polskiego kina. Byli wśród nich m.in.: Daniel Olbrychski, Wojciech 

Pszoniak i Andrzej Seweryn, którzy zostali uhonorowani statuetkami z krzemienia 

pasiastego. Poza licznymi pokazami filmowymi i spotkaniami z gośćmi festiwalu 

przygotowano wiele wydarzeń towarzyszących.  

2. 3.05.2017 r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja. 

3. 6-7.05.2017 r. - 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego w Sandomierzu  

4. 7.05.2017 r. 72. rocznica zakończenia II wojny światowej – 

5. 6.05.2017 r. IV Piknik Animacyjny -  Piknikiem w Koćmierzowie Sandomierskie Centrum 

Kultury zakończyło cykl pikników animacyjno – badawczych, realizowanych na terenie 

Sandomierza w ramach projektu "Przepis na diagnozę w Sandomierzu”.  

6. 20.05.2017 r. Noc Muzeów w Sandomierzu - Sandomierskie instytucje przygotowały dla 

zwiedzających wiele ciekawych atrakcji m. in.:  wieczorne zwiedzanie Sandomierskich 

muzeów, koncerty, wystawę obrazów.  

7. 27.05.2017 r. – Koncert chóru „Perfectum” - zespół „Perfectum” składający się z sześciu 

członków zaprezentował swoje wyjątkowe umiejętności wokalne podczas koncertu                       

w Ratuszu sandomierskim. Chór działa przy Dziesięcinnym Monasterze w Kijowie.  

8. Zlecono realizację kampanii reklamowej na portalach internetowych www.korso.pl  oraz 

www.korsokolbuszowskie.pl. Do promocji wykorzystano banery reklamowe informujące                

o wydarzeniach organizowanych w Sandomierzu. 

9. Zlecono realizację kampanii reklamowej na portalu internetowym www.StaloweMiasto.pl. 

Do promocji wykorzystano baner reklamowy informujący o wydarzeniach organizowanych 

w Sandomierzu. 

10. Zlecono realizację kampanii reklamowej na portalu społecznościowym Facebook. Kampania 

ta ma na celu popularyzację wydarzeń zamieszczanych na oficjalnych profilu miasta 

Sandomierza „Sandomierz – Królewskie Miasto”.  

11. 6-7.05.2017 r. - VII edycja Sandomierskiego Sportowego Weekendu Kwitnących Sadów - 

podczas wydarzenia odbyły się biegi dziecięco młodzieżowe, bieg na dystansie 10 km, 

zawody Nordic Walking, Bieg Górski na dystansie 20 km oraz bieg na 5 km. Miasteczko 

imprezy zlokalizowane było na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego. Tam też odbyły 

się starty poszczególnych biegów. Każdy uczestnik poszczególnych biegów otrzymał 

pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych 

otrzymali nagrody finansowe. Miejsce: Sandomierz i okolice. Tegoroczne zawody były 

częścią obchodów 80-lecia utworze Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

12. 9-21.05.2017 r. Festiwal Food Truck Stars Tour w Sandomierzu. 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

1. Współorganizowanie imprezy edukacyjno ekologicznej w ramach pikniku organizowanego 

przez MOSiR i SCK na osiedlu przy placu zabaw ul. Schinzla. 

2. Przystąpiono do koszenia traw na terenie Miasta. Prace wykonuje zarówno Grupa 

interwencyjna jak również PGKiM w ramach umowy o utrzymaniu zieleni. 

3. Trwają prace związane z nasadzeniami kwiatów letnich. Zakupiono 4 070 sadzonek. Zastąpią 

one kwiaty posadzone wiosną oraz dodatkowo ozdobią zarówno Starówkę jak i inne rejony 

Miasta. 

http://www.korso.pl/
http://www.korsokolbuszowskie.pl/
http://www.stalowemiasto.pl/
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4. 29 maja, w poniedziałek firma PESTOKIL Sp. z o.o. Rozpoczęła odkomarzanie. Umową 

objęto 81, 44 ha powierzchni oraz 14, 95 km dróg i wąwozów Sandomierza. Zaplanowano                

4 cykle odkomarzania, a będzie ono uzależnione od intensywności występowania owadów.    

5. Zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz, a firmą DAK Sp.                

z o.o. w sprawie utworzenia i prowadzenia dworca autobusowego w Sandomierzu. Planowane 

otwarcie nowego dworca - 1 sierpień br. 

6. Oczyszczany jest rów odwadniający przy ulicy Zamiejskiej. Wykonawca – PGKiM 

Sandomierz planuje zakończyć prace 31 maja br. 

7. Dzięki staraniom pracowników PGKiM udało się stosunkowo niewielkim kosztem uruchomić 

fontannę na Małym Rynku. 

8. Wykonawca kończy prace związane z przygotowaniem placów zabaw do sezonu letniego. 

Niekorzystna pogoda spowodowała wydłużenie wykonania tych prac.  

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza za wystąpienie. Zapytał się czy są jakieś pytania ze strony radnych. Głos zabrał 

radny Andrzej Gleń z pytaniem o remont chodnika przy ul. Mickiewicza i ul. Żeromskiego. Pan 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że obie te ulice oraz chodniki 

przylegające do niej są w kompetencji starosty powiatowego i tu należy kierować głosy i uwagi w tej 

sprawie. Głos zabrał radny Sylwester Łatka i prosił o ustawienie wc przy parkingu przy ul. Browarnej. 

Ponadto poprosił o użycie środków ochrony roślin w celu pryskania chodników w mieście                   

z chwastów. Burmistrz Miasta Sandomierza przychylił się do tych propozycji. Głos zabrał radny 

Wojciech Czerwiec. Zadał pytanie o stan działań miasta na terenie Gęsiej Wólki, która wchodzić 

będzie w skład Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta 

Sandomierza powiedział, że wszystkie dokumenty, jakie miasto musiało przygotować zostały 

przekazane do ministerstwa i miasto czeka na odpowiedz ze strony rządowej.  

Więcej pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad. 5 

Informacja dotycząca Koncepcji Optymalizacji Eksploatacyjnej i Organizacyjnej 

Sandomierskiej Komunikacji Miejskiej. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

w tym punkcie porządku obrad Burmistrza Miasta Sandomierza. Pan Marek Bronkowski Burmistrz 

Miasta Sandomierza powiedział, że dokument ten jest próbą stworzenia kompleksowego rozwoju 

komunikacji miejskiej w Sandomierzu. Stwierdził ponadto, że czas na uporządkowanie tego zakresu 

działania miasta.  

Burmistrz Miasta Sandomierza dodał, że analizę techniczną koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej              

i organizacyjnej sandomierskiej komunikacji miejskiej przygotowała firma Public Transport 

Consulting Marcin Gromadzki z siedzibą w Gdyni. Pan M. G.* przedstawiciel firmy powiedział, m.in.: 

1. Dokument pn. „Koncepcja Optymalizacji Eksploatacyjnej i Organizacyjnej Sandomierskiej 

Komunikacji Miejskiej” powstał, jako wynik szerokiego badania prowadzonego we 

wszystkich środkach komunikacji miejskiej w Sandomierzu tj. w transporcie publicznym                  

i prywatnym; 

2.  Komunikacja miejska to 8 linii przewozowych w tym: 6 należących do komunikacji 

publicznej i 2 do komunikacji prywatnej. Komunikacja ta obejmuje wyłącznie granice Miasta 
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Sandomierza. Tylko jedna linia jest całotygodniowa, dwie linie od poniedziałku do soboty 

(prywatne) a pozostałe publiczne od poniedziałku do piątku oraz jedną linie sezonową.  

3. W Sandomierzu realizowany jest kontrakt netto tj. spółka pobiera opłaty za bilety a miasto 

dopłaca różnicę. W Sandomierzu nie odgrywa znaczącej roli komunikacja prywatna. Liczba 

pasażerów, która korzysta z tej komunikacji wynosi miesięcznie ok. 7,5 tys. pasażerów, co 

stanowi 8% ogólnej liczby ludzi korzystających z komunikacji miejskiej. Komunikacje tą 

obsługuje łącznie 13 pojazdów.  

4. Rolą komunikacji miejskiej jest zachęcanie mieszkańców do jej korzystania w celu 

ograniczenia liczby samochodów prywatnych w centrum miasta. Statystycznie jeden pojazd 

należący do komunikacji miejskiej miesięcznie przejeżdża ok. 3,4 tys. km. Ponadto 

przypominał Pan M. G.*, że zgodnie z projektem ustawy od 1 sierpnia 2019 roku nie będzie 

można realizować przewozu komercyjnego, chyba, że prywatny przewoźnik podpisze 

specjalną umowę z gminą. W związku z tym w Sandomierzu może zostać tylko komunikacja 

publiczna.    

5. Z przedstawionego dokumentu wynika, że ceny biletów są bardzo konkurencyjne, ale 

problem stanowi uboga oferta. Komunikacja publiczna w dniu powszednim przewozi ok. 

74% wszystkich pasażerów. Najważniejszą linią miejską jest linia z numerem 19.  

6. Biorąc pod uwagę zakres działania komunikacji prywatnej to jest ona w trudnej sytuacji 

postępuje jej marginalizacja. 

7. Obszar, który obsługuje komunikacja miejska to 24 tyś. mieszkańców, co dzieląc na liczbę 

pasażerów stanowi 3,6 przejazdów statystycznego mieszkańca na miesiąc.  Pod koniec lat 80 

– tych XX wieku w Sandomierzu było 17 linii miejskich obsługiwanych przez 60 pojazdów.  

8. Najwięcej pasażerów w Sandomierzu obsługiwanych jest w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Warto wprowadzić jeden bilet miesięczny na wszystkie linie w tym prywatne oraz zwiększyć 

liczbę kursów.  

9. W przypadku zakupu nowego taboru należy przemyśleć pojazdy mogące zabrać maksymalnie 

60 osób oraz zmienić rozkład jazdy, gdyż są przypadki, że jedną trasą jadą pod rząd                 

3 pojazdy komunikacji miejskiej. Pan M. G.* zaproponował nowy rozkład jazdy zawierający 

3 linie autobusowe: pierwsza linia kursowałaby od, 6:30 do 16:30 co 15 minut,                           

a w pozostałych godzinach, co 30, 20, 30 minut, a soboty, co 60, 30, 60 minut, a w niedziele, 

co 60, 40, 60 minut. Druga linia te same godziny odjazdów, przy czym o innej trasie, w której 

znalazłaby się ulica Maciejowskiego. Z kolei trzecia linia obsługiwałaby jednym kursem, co 

godzinę ul. Przemysłową i Błonie.  

10. Należy zmienić numerację linii komunikacji miejskiej w następujący sposób: 

- linia nr 1 pozostaje 1; 

- linia nr 19 staje się linią nr 2; 

- linia nr 3 pozostaje 3; 

- linia nr 8 staje się linią nr 4. 

11. W 2027 roku do komunikacji miejskiej miasto będzie musiało dopłacać ok. 2,6 mln zł, jest to 

spowodowane starzeniem się społeczeństwa i prawem tych osób do przejazdu darmowego. 

Należy się zastanowić nad pozyskiwaniem środków unijnych na zakup nowego taboru dla 

komunikacji miejskiej, gdzie dofinansowanie może wynieść aż 85% kosztów zakupu.  

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował za 

prezentacje. Burmistrz Miasta Sandomierza zapewnił radnych, że wszyscy otrzymają kopie tej 
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prezentacji na skrzynki e - mailowe. Radny Marceli Czerwiński zadał pytanie czy w badaniu została 

uwzględniona linia nr 11 na linii Tarnobrzeg – Sandomierz i jej wpływ na komunikację                              

w Sandomierzu. Pan M. G.* z firmy Public Transport Consulting powiedział, że tak, ale liczba 

przewożonych pasażerów nie wpływa w znaczący sposób na komunikację miejską w Sandomierzu. 

Radny Robert Kurosz zapytał się, jaki autobus będzie najlepszy dla Sandomierza z punktu widzenia 

rodzaju paliwa. Pan M. G.* powiedział, że najlepszy jest pojazd elektryczny, ale są one bardzo drogie 

w zakupie. Jego zdaniem warto ubiegać się o środki unijne w tym zakresie, ale bardzo trudno będzie 

uzyskać dofinansowanie na elektrobusy. Pan M. G.* powiedział, że najpierw należy rozwinąć ofertę 

komunikacji miejskiej a dopiero później dokonywać zakupów drogich i nowoczesnych pojazdów. 

Następnie radna Mariola Stępień zapytała się czy proponowana zmiana linii numer 19 będzie 

obejmować ul. Tulipanową. Pan M. G.* powiedział, że po realizacji, wdrożeniu projektu zmian i po 

zakupie odpowiedniego taboru. Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek zapytała się czy zakładana 

koncepcja zmian w komunikacji miejskiej będzie obejmować takie miejscowości jak Tarnobrzeg, 

Gorzyce i Dwikozy oraz czy zostanie zwiększona liczba kursów komunikacji miejskiej w weekendy. 

Pan M. G.* powiedział, że liczba kursów zostanie zwiększona. Z kolei zgodnie z przepisami prawa 

komunikacja miejska obejmuje tylko i wyłącznie granice miasta Sandomierza. Pani Z. W. * – 

mieszkanka Sandomierza zapytała się czy uzasadniony byłby przystanek przy ul. Browarnej w 

Sandomierzu. Pan M. G.* powiedział, że na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć, gdyż nowa 

koncepcja aktualizacji i optymalizacji komunikacji miejskiej nie przewiduje takiej lokalizacji 

przystanku. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

Koncepcja Optymalizacji Eksploatacyjnej i Organizacyjnej Sandomierskiej Komunikacji Miejskiej     

w formie pliku elektronicznego nagranego na płytę CD stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie Apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis 

wraz z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza udzielił głosu Panu 

Markowi Bronkowskiemu Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Burmistrz Miasta Sandomierza 

powiedział, że budowa drogi ekspresowej S – 74 jest kluczowa dla rozwoju województwa 

świętokrzyskiego. W celu propagowania budowy zawiązało się Stowarzyszenie Gmin z terenu 

Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto, Burmistrz Miasta powiedział, że na początku tej kadencji 

Rada Miasta Sandomierza wystosowała podobny apel do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

ale pozostał on bez odzewu. Następnie Burmistrz Miasta powiedział, że wystosował także list do Pani 

Premier Beaty Szydło oraz Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie budowy S – 74                       

i drugiego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu. W odpowiedzi uzyskał informacje, że nie ma                  

w budżecie państwa środków na ten cel. Ponadto niebezpieczne są doniesienia prasowe, które mówią 

o braku tych inwestycji w rządowych planach budowy dróg w Polsce na najbliższe lata. Zaapelował 

do Posła na Sejm RP Marka Kwitka o interwencję w tej sprawie. Dlatego podjęcie tego apelu jest 

potrzebne w celu wywierania większej presji na ośrodki decyzyjne.  

Radny Robert Kurosz powiedział, że każde województwo miało prawo zgłosić 15 projektów 

kluczowych w dziedzinie kultury i znalazła się tam m. in. inwestycja pod nazwą konserwacja bazyliki 

katedralnej w Sandomierzu. W związku z tym radny Robert Kurosz zaapelował do Posła na Sejm RP 

Marka Kwitka o zabieganie o otwarcie okienka transferowego na kluczowe inwestycje drogowe dla 

Miasta Sandomierza. Głos zabrał radny Jacek Dybus który powiedział, że z punktu widzenia Miasta 

Sandomierza najważniejsza jest budowa drugiego mostu na rzece Wiśle oraz Lwowskiej – bis, a nie 
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budowa drogi ekspresowej S – 74. Radny Jacek Dybus skierował pytanie do Posła na Sejm RP                   

i Burmistrza Miasta Sandomierza czy inne gminy też apelują o drugi most i ul. Lwowską – bis. Pan 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że budowa drugiego mostu na rzece 

Wiśle oraz ul. Lwowskiej – bis jest kluczową inwestycją dla rozwoju Naszego województwa. 

Pojawienie się w apelu sprawy budowy drugiego mostu na rzece Wiśle oraz ul. Lwowskiej – bis jest 

inicjatywa miejską. Głos zabrał radny Marceli Czerwiński, który powiedział, że z jego informacji 

wynika, że są gwarancje rządowe na budowę obwodnicy Opatowa a nie na budowę drogi S - 74                    

z Kielc do Opartowa. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Marek Kwitek. Poseł Marek 

Kwitek powiedział, że jego propozycją jest rozdzielenie tego apelu na budowę drogi S - 74 i drugiego 

mostu i ul. Lwowskiej – bis gdyż są to rożne inwestycje i różni adresaci apelów. Następnie Poseł na 

Sejm RP przedstawił proces decyzyjny przyznania środków na konserwacje sandomierskiej bazyliki 

katedralnej. Poseł Marek Kwitek przypomniał, że zrealizowano pierwszy etap sandomierskich 

inwestycji drogowych w postaci budowy nowego mostu na rzece Wiśle. W 2011 roku władze 

województwa świętokrzyskiego nie umieściły budowy nowego mostu na rzece Wiśle oraz budowy ul. 

Lwowskiej – bis w kontrakcie wojewódzkim. Niestety działania, które zostały podjęte w 2015 roku 

były działaniami spóźnionymi. Prowadzone były konsultacje społeczne, które uzyskały aprobatę 

lokalnych samorządów. W tych konsultacjach omawiano także budowę drogi S - 74. W 2011 roku 

droga S - 74 nie była już inwestycją priorytetową dla województwa świętokrzyskiego. W latach 2011-

2015 była inwestycją rezerwową. W 2015 roku droga S - 74 została włączona na listę podstawową 

inwestycji drogowych, ale bez zabezpieczenia finansowego. Do tej pory nie ma przygotowanej 

dokumentacji do realizacji inwestycji. Poseł na Sejm RP omówił poszczególne odcinki drogi S – 74               

i stan przygotowań dokumentacji w tej sprawie. Priorytetem jest włączenie drogi ekspresowej S – 74 

w autostradę A2. Na zakończenie Poseł na Sejm RP dodał, że nie da się zabezpieczyć środków 

finansowych na całą drogę, gdyż nie ma przygotowanej pełnej dokumentacji. Poseł Marek Kwitek 

powiedział, że podejmowanie takich apeli ma charakter polityczny. Ponadto wyraził swoją 

dezaprobatę wobec podjętego apelu Rady Miasta Sandomierza w sprawie Sądu Rejonowego                      

w Sandomierzu.  

Następnie głos zabrał ponownie Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza, który 

powiedział, że w apelu tym chodzi o podjęcie działań przez rząd w sprawie przyspieszenia tych 

inwestycji drogowych a nie o zabezpieczenie konkretnych środków finansowych. Apel ten zostanie 

podjęty przez wszystkie samorządy wchodzące w skład województwa świętokrzyskiego. Apel ten nie 

ma charakteru politycznego. 

Poseł na Sejm RP Pan Marek Kwitek powiedział, że nie jest przeciwny apelowi tylko jego 

uzasadnieniu. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd nie 

będzie ustalać harmonogramu prac ani podejmować decyzji, co do konkretnych odcinków planowanej 

drogi. Samorządy tym apelem chcą jedynie, by rząd podjął działania mające na celu przyspieszenie 

budowy tych inwestycji drogowych. Następnie głos zabrał radny Jacek Dybus, który powiedział, że 

warto rozdzielić ten apel ze względu na różne inwestycje i różne źródła finansowania. Następnie głos 

zabrał radny Robert Pytka, który zapytał się, kto jest autorem tego apelu, gdyż w jego tytule jest mowa 

o zabezpieczeniu środkach finansowych. Ponadto radny Robert Pytka powiedział, że Poseł na Sejm 

RP Pan Marek Kwitek pisał odpowiednie interpelacje w sprawie budowy drugiego mostu na rzece 

Wiśle i ul. Lwowskiej – bis. Z kolei radny Robert Kurosz zaapelował do Posła na Sejm RP Marka 

Kwitka o podjęcie wszelkich działań przyspieszających te inwestycje drogowe. Ponadto złożył 

wniosek formalny o 10 minutowa przerwę w celu przedyskutowania przez radnych treści i formy 

apelu. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wnioskiem radnego Roberta Kurosza.  
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Wynik głosowania: 

„za” - 16 radnych,  

„przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymał się – 1 radny. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził 10 minutową 

przerwę.     

 

Po przerwie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił 

obrady XLII sesji Rady Miasta Sandomierza i udzielił głosu Markowi Bronkowskiemu Burmistrzowi 

Miasta Sandomierza, który poprosił o zmianę tytułu apelu, który po zmianie miałby następującą treść: 

„Apel Rady Miasta Sandomierza w sprawie budowy drogi S – 74 oraz Lwowskiej – bis wraz                       

z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu”. Wykreślone zostało wyrażenie: „zabezpieczenia 

środków finansowych na”. Ponadto Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił                  

o zbieranie podpisów pod tym apelem. Radny Marcin Marzec powiedział, że dla mieszkańców 

Sandomierza inwestycja obejmująca budowę ul. Lwowskiej – bis i remontu starego mostu na Wiśle 

jest bardzo ważna. Głównym celem programu budowy dróg na lata 2014-2023 były autostrady i drogi 

ekspresowe i obwodnice miejskie. Obie sandomierskie inwestycje drogowe leżą w ciągu obwodnicy 

miasta. W myśl nowych przepisów ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie jest już obwodnicą miejską               

i tym samym nie mogły te inwestycje być włączone w realizację tego programu. Następnie głos zabrał 

Poseł na Sejm RP Pan Marek Kwitek. Poseł na Sejm RP powiedział, że budowa ul. Lwowskiej – bis              

i drugiego mostu były w jednym etapie realizacji. Zostały one rozdzielone na dwa etapy, gdzie 

zrealizowano tylko jeden. Następnie władze województwa świętokrzyskiego nie wprowadziły 

drugiego etapu do inwestycji kluczowych dla rozwoju województwa w sytuacji gdzie cała 

dokumentacja jest gotowa i kosztowała łącznie 8 mln zł. Następnie Poseł na Sejm RP poprosił 

Burmistrza Miasta Sandomierza o autopoprawkę w treści apelu polegającą na wykreśleniu zapisu 

dotyczącego włączenia drogi S – 74 do zadań podstawowych oraz rozdzielenie tego apelu oddzielnie 

dla ul. Lwowskiej – bis i remontu starego mostu na Wiśle i drogi ekspresowej S – 74. Następnie 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał pełną treść Apelu Rady 

Miasta Sandomierza. Podziękował też za burzliwą dyskusję. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad przyjęciem apelu.  

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Wojciech Czerwiec. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w szesnastoosobowym składzie.    

Na XLII sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” 12 radnych; 

„przeciw” 0 radnych; 

„wstrzymujących się” 5 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie:  

 

Apelu Rady Miasta Sandomierza w sprawie budowy drogi S – 74 oraz Lwowskiej – bis wraz             

z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. 
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Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

Burmistrza Miasta Sandomierza. Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 

Karta Samorządności jest wynikiem troski samorządu o ingerencje państwa w niezależność samorządu 

w Polsce. W dniu 16 marca 2017 roku zebrało się w Warszawie 1600 samorządowców, którzy 

omawiali aktualną sytuacje samorządu w Polsce. Została wtedy przygotowana treść Karty 

Samorządności w obronie wartości, jakie przyświecają idei samorządności i jego niezależności. 

Burmistrz Miasta Sandomierza zaapelował do radnych o przyjęcie tej karty. Burmistrz Miasta 

Sandomierza powiedział, że karta ta jest też wynikiem niepokoju, co do przyszłości samorządu              

w Polsce. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt 

uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Radny Piotr Majewski, Przewodniczący Komisji 

Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji 

jest pozytywna. Następnie głos zabrał radny Jacek Dybus, który powiedział, że podział miasta na 

obwody głosowania w wyborach samorządowych należy zmienić. Z informacji, które uzyskał od Pana 

Andrzeja Gajewskiego Sekretarza Miasta Sandomierza nie można dokonywać korekt tego podziału, 

jedynie w ściśle określonych przypadkach zawartych w ustawie.  Zdaniem radnego Jacka Dybusa jest 

to przykład braku niezależności samorządu. Głos zabrał radny Robert Pytka, który powiedział, że 

podział miasta na obwody został dokonany przez radnych poprzedniej kadencji, w której zasiadał 

radny Jacek Dybus. Radny Robert Pytka powiedział, że jest zdziwiony tą Kartą Samorządności. Nie 

widzi żadnych zagrożeń, co do niezależności i samodzielności samorządu w Polsce. Radny Robert 

Pytka powiedział, że chce rozmawiać na temat konkretnych projektów ustaw, które godziłyby                 

w suwerenność samorządu, w prawa wyborcze obywateli.  

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Andrzej Juda. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w szesnastoosobowym składzie.    

 

Następnie głos zabrał radny Jacek Dybus, który powiedział, że on osobiście nie głosował nad uchwałą 

w sprawie podziału miasta na obwody głosowania. Głos zabrał radny Andrzej Anwajler, który 

zaapelował o to, by politykę zostawić na boku, gdyż nikt nie ogranicza Nam praw wyborczych               

i obywatelskich, ponadto nikt nie zmienia ustawy o samorządzie gminnym. Z kolei radny Piotr 

Majewski w ramach wniosku formalnego prosi o zamknięcie tego punktu obrad i przystąpienie do 

głosowania. O głos poprosił Burmistrz Miasta Sandomierza, Radny Piotr Majewski wycofał swój 

wniosek formalny. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Kartę 

Samorządności podjęło ponad 200 miast, 7 powiatów i 4 województwa. Ponadto Burmistrz Miasta 

Sandomierza wymienił zagrożenia, jakie pojawiają się w funkcjonowaniu samorządu w Polsce. Poseł 

na Sejm RP Pan Marek Kwitek powiedział, że ta Karta Samorządności jest działaniem politycznym 

wymierzonym przeciwko władzy państwowej. Samorząd działa na podstawie i w granicach prawa 

uchwalonego przez parlament. Polska jest państwem unitarnym a nie federalistycznym. Ponadto 

dodał, że zgadza się z zapisami tej Karty Samorządności, ale nie z jej preambułą, która ma wydźwięk 

polityczny. Zdaniem Posła na Sejm RP nie ma żadnego zamachu na niezależność samorządu w Polsce 

i zaapelował by nie robić polityki na szczeblu lokalnym. Poprosił o to, by radni przyjęli Kartę 

Samorządności, ale bez preambuły. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Sandomierza, który 

powiedział, że przyjęcie Karty Samorządności jest wyrazem troski o dobro samorządu w Polsce                 

i wczesnym reagowaniem przed planowanymi zmianami np. procedurą uchwalania planów 

zagospodarowania przestrzennego. Głos zabrała radna Agnieszka Franczak – Szczepanek, która 
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powiedziała, że nie czuje, by jej prawa obywatelskie były ograniczane przez władzę. Ponadto dodała, 

że jako obywatel Rzeczypospolitej nie jest pozbawiana praw i swobód. Następnie głos zabrał radny 

Robert Pytka, który powiedział, że nie ma żadnych projektów ustaw, które zakładałyby ograniczenia 

niezależności samorządów np. w przyjmowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem 

radnego Roberta Pytki marnujemy czas na polityczne rozmowy a czekają bardzo ważne projekty 

uchwał do podjęcia. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął dyskusje                    

i zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” 8 radnych. 

„przeciw” 3 radnych,  

„wstrzymało się” 5 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/524/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że wzorem 

poprzedników nie będzie czytał projektów uchwał w całości dot. zmian w budżecie miasta tylko jej 

najważniejsze elementy. Radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny by Przewodniczący 

odczytywał tylko tytuły uchwał w całości.  

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Agnieszka Frańczak – Szczepanek oraz Robert 

Pytka. Rada Miasta Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie.    

 

Przewodniczący Piotr Chojnacki poddał wniosek formalny radnego Andrzeja Glenia pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 11 radnych; 

‘przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały                  

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/525/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/526/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Na XLII sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Robert Pytka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania: 

 „za” – 15 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/527/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było.  

 

Na XLII sesję Rady Miasta Sandomierza przybyła radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/528/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się, czego dotyczy zmiana w budżecie, która opiera się na Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli. Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że Miasto 

Sandomierz otrzymało większą subwencję oświatową niż wynikało z raportu SIO z 2016 roku o kwotę 
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255 000, 00 zł. Pieniądze te są przekazywane w większości na wynagrodzenia dla nauczycieli dzieci 

niepełnosprawnych, gdyż kwoty te są stałe przez cały rok. Więcej pytań nie było. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/529/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się ile wpłynęło środków z tytułu opłaty miejscowej do budżetu miasta                   

w okresie kwiecień – maj 2017 roku. Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza 

powiedziała, że w miesiącu kwietniu były tylko przez dwa dni pobierane opłaty a za miesiąc maj będą 

znane dopiero w czerwcu, gdyż płatności dokonuje się na koniec danego miesiąca. W związku z tym 

po pełnym miesiącu będzie wiadomo, jakie to będą konkretne kwoty. Nie mniej jednak miasto musi 

przewidzieć wynagrodzenie dla inkasentów, co skutkuje tymi zmianami w budżecie. Radny Robert 

Kurosz złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie obrad. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się czy jest wniosek przeciwny. Wniosku nie było. 

Następnie poddał wniosek formalny pod głosowanie.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny. 

2 radnych nie głosowało.      

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego.  

 

W związku z tym zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad i zarządził głosowanie  nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania: 

 „za” – 15 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/530/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się czy kwota 6 mln zł została w ramach nadwyżki z zeszłego roku 

budżetowego w związku z niezrealizowanymi inwestycjami. Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta 

Sandomierza powiedziała, że tak, z tych wolnych środków miasto będzie pokrywać spłatę 

zaciągniętych wcześniej obligacji. Więcej pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/531/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się ile osób zgłosiło się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na 

piece nowszej generacji. Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że do 

Wydziału Finansowego nie wypłynął żaden wniosek a zmiana w budżecie jest niezbędna, by takie 
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dofinansowanie można byłoby udzielać. Z kolei Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza 

dodał, że do Wydziału Nadzoru Komunalnego wpłynęło już 12 takich wniosków. Więcej pytań nie 

było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/532/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/533/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Pytań nie 

było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/534/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się czy projekt uchwały zakłada dofinansowanie transportu zbiorowego dla 

spółki PGKiM. Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że PGKiM pod 

koniec roku budżetowego przedkłada rozliczenie rekompensaty i dokonanych wydatków zgodnie              

z umową na transport zbiorowy. W wyniku akceptacji tego wyliczenia różnica wyniosła 81 000,00 zł  

i na taką kwotę wystawia PGKiM notę obciążeniową miastu. Pytań więcej nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/535/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał Andrzej 

Anwajler, który zapytał się, kiedy będą montowane tablice informacyjne dot. patronów ulic, ile ich 

będzie i jak będą wyglądać. Głos zabrała Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta 

Sandomierza, która powiedziała, że będzie zamontowanych 28 tablic, które będą zawieszone na 

ulicach Starego Miasta. Ponadto tablice informacyjne będą miały zamieszczone kody kreskowe 

umożliwiające ściągniecie aplikacji na telefon komórkowy, w którym będą szczegółowe informacje 

dot. patrona danej ulicy. Pani Katarzyna Zioło dodała, że montaż tablic odbędzie się w przyszłym 

tygodniu, gdyż jest pozytywna zgoda konserwatora zabytków. Pytań więcej nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/536/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Ponadto 

przedstawił informacje dot. zakresu prac w ramach przesuniętych środków finansowych w budżecie. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Radny Robert 

Kurosz złożył wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji. Radny Andrzej Anwajler zapytał się, 

dlaczego zamyka się dyskusję. Radny Robert Kurosz powiedział, że radny Robert Pytka jak był 

Przewodniczącym Rady Miasta stosował takie praktyki. Na te słowa zareagował radny Robert Pytka, 

który powiedział, że nie stosował takich metod, zawsze przegłosowywał wnioski formalne radnych 

nikomu nie zamykał ust, ani nikomu nie narzucał swoich rozwiązań. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta poddał wniosek formalny radnego Roberta Kurosza pod głosowanie.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 4 radnych; 

‘przeciw” – 10 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radny.   
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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził odrzucenie wniosku formalnego. 

  

Głos zabrał radny Marceli Czerwiński, który powiedział, że w bardzo złym stanie jest chodnik wzdłuż 

ul. Staromiejskiej od kościoła św. Pawła do ul. Armii Krajowej. W związku z tym apeluje, by miasto 

przyjrzało się, jakości materiałów, jakie wykorzystywane są przy remontach chodników. Radny 

Andrzej Anwajler zapytał się, na co konkretnie są przesuwane środki, gdyż remonty chodników 

wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Staromiejskiej, Różanej i Mickiewicza są ulicami powiatowymi. Pan 

Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta powiedział, 

że przesuwane środki stanowią 50% łącznych kosztów remontu, gdyż resztę będzie pokrywać 

Starostwo Powiatowe. Ponadto dodał, że dzięki takiemu wsparciu będzie możliwy kompleksowy 

remont. Radny Andrzej Lebida zapytał się czy miasto przejmie drogę Staromiejską. Burmistrz Miasta 

Sandomierza powiedział, że ul. Staromiejska będzie ulicą gminną. Więcej pytań nie było.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/537/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację w 2017 roku zadania: pn. ”Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, 

Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLII/538/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2017 roku 

zadania pn.: „Przebudowa ulicy: Wojska polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej               

w Sandomierzu”.  

 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017 – 2029.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/539/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2017 – 2029. 

 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji 

mienia. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o opinię. 

Radny Sylwester Łatka Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusję. Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 13 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radny.   
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/540/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji mienia. 

 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza            

z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad 

korzystania z tych obiektów. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o opinię. 

Radny Sylwester Łatka Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusję. Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/541/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 

2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych 

obiektów. 

 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora                            

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych                  

i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Następnie Radny Sylwester Łatka Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji 

jest również pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusję. Głos zabrał radny Janusz Czajka, który poprosił o informację o stawkach opłat za 
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korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Głos zabrał Pan Zenon Smuniewski Naczelnik 

Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego który powiedział, że nowe stawki będą 

obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku i będą to stawki ustawowe. Więcej pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

‘przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/542/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 

 

 

Ad. 26 

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 

roku.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

o opinię. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki            

i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał radny Robert Pytka, który 

zapytał się, na jakiej podstawie prognozowana była liczba inkasentów. Głos zabrała Pani Katarzyna 

Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza, która powiedziała, że jest prowadzona ewidencja 

podmiotów prowadzących działalność hotelarską i z chwilą złożenia wniosku przez uprawniony 

podmiot do Urzędu Miejskiego będzie uzupełniany wykaz inkasentów w drodze uchwały.  

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Janusz Czajka i Robert Kurosz. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie.  

 

Więcej pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLII/543/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku. 

 

 

Ad. 27 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów 

endogenicznych Miasta Sandomierza. 

 

Na XLII sesję Rady Miasta Sandomierza przybyli radni: Janusz Czajka i Robert Kurosz. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji                   

Miasta o opinię. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. Głos zabrał radny Robert Pytka, który 

poprosił o zmianę nazwy sandomierskiej uczelni wyższej w tym planie, gdyż od 31 grudnia 2016 roku 

nie istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa tylko Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza zgłosił wspomnianą 

zmianę, jako autopoprawkę wnioskodawcy. Więcej pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLII/544/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych 

Miasta Sandomierza. 

 

 

Ad. 28 

Przyjęcie uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy 

do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

oraz Przewodniczącego Komisji Praworządności o opinię. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna z zastrzeżeniem, że kandydaci będą zgłaszani na sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Natomiast radny Piotr Majewski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia 

komisji jest pozytywna z zastrzeżeniem, że kandydaci będą zgłaszani na sesji Rady Miasta 

Sandomierza. W związku z tym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

poprosił o zgłaszanie kandydatów. Radna Mariola Stępień zgłosiła kandydaturę radnego Marcina 

Marca. Radny Marcin Marzec wyraził zgodę. Radny Andrzej Gleń zgłosił kandydaturę radnego 

Sylwestra Łatki. Radny Sylwester Łatka wyraził zgodę. Radna Wiesława Sabat zgłosiła wniosek 

formalny o zamkniecie listy. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

poprosił o przegłosowanie wniosku radnej Wiesławy Sabat.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 3 radnych; 

„przeciw” – 7 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radny.   

3 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził odrzucenie wniosku 

formalnego. 

Radny Andrzej Anwajler zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Franczak – Szczepanek. Radna 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek wyraziła zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy 

kandydatów.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta stwierdził zamknięcie listy kandydatów do 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Ponadto poprosił o pomoc prawną dot. sposobu głosowania nad kandydaturami. Pan dr. Piotr Kossak 

Radca Prawny Urzędu Miejskiego powiedział, że należy głosować nad każdą kandydaturą oddzielnie 

według kolejności zgłaszania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W związku z tym 

radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie kandydaturę 

radnego Marcina Marca.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 

Sylwestra Łatki. 

Wynik głosowania: 

„za” – 10 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radny.   

1 radny nie głosował. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie kandydaturę radnej 

Agnieszki Frańczak – Szczepanek. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 6 radnych; 

„wstrzymujących się” – 5 radny.   

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił, że kandydatami 

zostali radni: Marcin Marzec i Sylwester Łatka. W związku z tym poddał pod głosowanie projekt 

uchwały z uwzględnieniem wybranych radnych.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLII/545/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy do Sandomierskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Ad. 29 

Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia            

21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji budżetu i Finansów, jako komisji stałej 

Rady Miasta Sandomierza 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały. Ponadto dodał, że projekt ten jest pokłosiem jego rezygnacji z członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej, gdyż, jako Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza nie może w niej zasiadać 

podobnie jak w Komisji Budżetu i Finansów. Radny Piotr Chojnacki otworzył dyskusję w tym 

punkcie obrad. Pytań nie było.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

 

 



29 
 

Uchwały Nr XLII/546/2017 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 roku 

zmieniającej uchwałę Nr XXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, jako Komisji Stałej Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

 

Ad. 30 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                 

w 2016 roku. 

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że materiały w tym punkcie porządku obrad radni 

otrzymali w wersji elektronicznej. Poprosił równocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinię. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję              

w tym punkcie obrad. Pytań nie było.  

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Janusz Czajka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w piętnastoosobowym składzie.  

 

Radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny o przegłosowanie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Z kolei radny Andrzej Anwajler złożył 

wniosek formalny o nie przegłosowywanie tego punktu porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 

Andrzeja Gleńia.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 7 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miast Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego radnego Andrzeja Gleńia. W związku z tym nie przegłosowywano wniosku formalnego 

radnego Andrzeja Anwajlera. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 10 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny. 

4 radnych nie głosowało. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                  

w 2016 roku. 

 

Ad. 31 

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2016 rok. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że materiały  

w tym punkcie obrad radni otrzymali w wersji elektronicznej. Dodał, że ten punkt porządku obrad był 

przedmiotem obrad Komisji Praworządności wspólnie z Komisją Opieki Społeczne, Ochrony Rodziny 

i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów. Poprosił przewodniczących tych komisji o opinie. Radny 

Piotr Majewski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Następnie radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Z kolei radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad. Radny Andrzej Anwajler zapytał się, jaka była ocena tych zasobów pomocy 

społecznej Gminy Sandomierz za 2016 roku. Odpowiedz była pozytywna. Więcej pytań nie było.  

 

Radny Piotr Chojnacki stwierdził zapoznanie się Rady Miasta Sandomierza z oceną zasobów 

pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2016 rok.  

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2016 rok stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

XLII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Robert Kurosz, Tomasz Frańczak i Sylwester 

Łatka. Rada Miasta Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie.   

 

Ad. 32  

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty              

i informacje z okresu międzysesyjnego, jak niżej: 

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok (otrzymali wszyscy 

radni dot. absolutorium) 

2. Eurotur Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio wezwali Radę Miasta do usunięcia 

naruszenia prawa Uchwałą dotyczącą opłaty miejscowej. 

3. Pan Łukasz Dzieciuch i Pan Jakub Szostek złożyli wniosek o cyt. ”utworzenie skweru pilota 

Wacława Króla (skwer obok Placu 3. Maja) 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała Uchwałę opiniującą sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Sandomierz za 2016 rok. 

5. Pani Urszula Puzio, Pani Marta Cichoń, Pan Eugeniusz Puzio, Pan Krzysztof Barański złożyli 

petycję o zakaz wydawania zezwoleń dla firm oferujących zwiedzanie Sandomierza 

meleksami. 
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6. Sandomierska Rada Seniorów złożyła wniosek dot. „wyznaczenia miejsca 22 dla 

przedstawiciela Rady Seniorów”, o wyznaczenie 2 miejsc parkingowych na terenie 

Sandomierza dla osób 70+ oraz o informację dot. wniosku o budowę Domu Seniora. 

7. Małgorzata i Krzysztof Kandefer Spółka cywilna Rynek 28/29 w Sandomierzu proszą                

o umożliwienie wjazdu i parkowania samochodu osobowego na podwórku przy budynku 

Rynek 28/29 

8. Alicja Grad – Szczęch złożyła skargę na postepowanie rekrutacyjne do przedszkola 

Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu.- Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

udzielił odpowiedzi Pani Alicji Grad-Szczęch (kopia odpowiedzi do wglądu) 

9. Uniwersytet Rzeszowski – Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową, która 

odbyła się 21 – 23 maja br. 

10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał: 

• odpis wyroku w sprawie skargi Firmy Agro- Handel na uchwałę dot. tzw. wód  

Opadowych, 

• postanowienie  w/s skargi PTTK Sandomierz na Uchwałę Nr XXII/142/99 (dot. 

Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej) 

11. PTTK Oddział w Sandomierzu informuje Pana Burmistrza, że w chwili obecnej nie ma 

możliwości, aby cyt. „miejskie służby komunalne czyniły jakiekolwiek prace w obiekcie 

Podziemna Trasa Turystyczna” - Rada Miasta „do wiadomości”. 

12. Wojewoda Świętokrzyski odpowiedział na pismo grupy radnych w/s zwołania sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

13. Związek Miasta Polskich w sprawie poparcia Karty Samorządności. 

14. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z prośbą o przekazanie kopii uchwały dot. 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

15. Pan Janusz Sikorski – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Sandomierzu złożył wniosek 

 o dotacje. 

16. Pan Zbigniew Dźugaj – Wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja S.A. przesłał pismo odnoszące 

się do Oświadczenia Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku ws. przywrócenia 

działalności Rejonu Energetycznego. 

Na XLII sesję Rady Miasta Sandomierza przyszli radni: Tomasz Frańczak, Janusz Czajka i Robert 

Kurosz. Rada Miasta Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie.  

 

Ad. 33 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił radnych o głos            

w tym punkcie porządku obrad. Głos zabrali:  

Radny Piotr Majewski, zwraca się z prośbą o dokonanie uzupełnień ubytków w oświetleniu ul. 

Mickiewicza w Sandomierzu, zwłaszcza przy numerach 45 i 47. 

 

Radny Andrzej Gleń, zwraca się z prośbą o: 

1. wykoszenie traw na działach przy ul. Piaski, które są przeznaczone do sprzedaży; 

2. wykonanie zadaszenia śmietnika usytuowanego przy ul. Portowej 16,18,20,24,26. 

 

Radny Andrzej Lebida, zwraca się z prośbą o: 

1. rozważenie budowy oświetlenia wąwozu Św. Królowej Jadwigi; 



32 
 

2. oczyszczenie rowu w okolicach Parku Piszczele; 

3. usytuowanie tzw. „leżących policjantów” w górnej część ul. Staromiejskiej; 

4. zniwelowanie nierówności przy wejściu do Wąwozu Św. Królowej Jadwigi od strony 

Kościoła Św. Pawła. 

 

Radny Andrzej Anwajler, zwraca się z prośbą o dokonanie uzupełnień ubytków w oświetleniu oraz   

o pomalowanie ławek w Parku Piszczele. 

 

 

Radny Marcin Marzec, zwraca się z prośbą o: 

1. ponowne wystąpienie przez Miasto Sandomierz o dofinansowanie w wysokości do 50% 

kosztów zadania dot. przebudowy ul. Maciejowskiego i Cieśli; 

2. podanie radnym informacji o możliwości i sposobie zgłaszania się do komisji tematycznych, 

które są powołane przy Związku Miast Polskich, w którym Miasto Sandomierz jest 

członkiem. 

 

Radny Marceli Czerwiński, zwraca się z prośbą o: 

1. przyspieszenie procedur związanych z wyburzeniem budynku usytuowanego na ulicy 

Staromiejskiej przy Kościele Św. Pawła; 

2. wymalowanie pasa po lewej stronie na ul. Staromiejskiej dla samochodów; 

 

Radny Tomasz Frańczak, zwraca się z prośbą o: 

1. uzupełnienie ubytków asfaltowych usytuowanych na ulicy Sucharzowskiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego; 

2. poprawienie fragmentu asfaltu na ul. Chwałeckiej w miejscu zapadnięcia się drogi 

spowodowanej budową kanalizacji.  

 

Radny Piotr Chojnacki, zwraca się z prośbą o: 

1. interwencję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zlikwidowanie 

wulgarnych napisów znajdujących się na ekranach dźwiękoszczelnych koło mostu na rzece 

Wiśle; 

2. interwencję do administratora ścieżki rowerowej Green Velo w okolicach ul. Sieleckiej 

usytuowanej na granicy województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego w celu dokonania 

remontu odcina tej ścieżki usytuowanej w powiecie tarnobrzeskim.  

3. wyjaśnienie przyczyn opóźnień dot. budowy placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej. 
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Ad. 34 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLII sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 
Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 
Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


