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                                                          Protokół Nr 11 
                                 z  XI sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                         28 maja 2015 roku –  Ratusz 

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych działając  
w interesie osób fizycznych. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 
września 2001r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 677).  
 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 17.00 

Godz. zakończenia  sesji –  18.25 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył XI sesję 

Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego 

– Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło- Asystent Burmistrza Sandomierza, 

Pana Ryszarda Nagórnego – Radnego Powiatu Sandomierskiego, Przedstawicieli Firm, 

Instytucji , z którymi  Miasto ma przyjemność przez  ostatnie lata  współpracować, Jego 

Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, Dyrektora 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Dyrektorów szkół  oraz Młodzież, której obecność na 

dzisiejszej sesji cyt. „nie jest przypadkowa”. 

 

W  XI sesji udział wzięło  19  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności.     

Radni – Pan Janusz Czajka i Pan Sylwester Łatka  usprawiedliwili swoja nieobecność.  

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka - na podstawie listy obecności stwierdzając 

quorum powiedział, że w dniu dzisiejszym  Rada Miasta Sandomierza  będzie  procedować w 

sposób uroczysty , a „wszelkie  podjęte działania , słowa, gesty i czyny będziemy uważać  za 

właściwe i zgodne z prawem”.   

 

 

Ad. 2                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Przedstawił planowany Porządek  obrad XI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- Powiedział, że jako prowadzący obrady XI sesji Rady Miasta Sandomierza przychyli się do 

ew. próśb o umożliwienie zabrania głosu  podczas obrad, podkreślając jednocześnie, iż cyt. 

”Cieszymy się Państwa obecnością i każdym miłym gestem”.  

- Poddał pod głosowanie  przedstawiony  Porządek obrad XI sesji Rady Miasta Sandomierza 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził 

przyjęcie Porządku obrad XI sesji Rady Miasta Sandomierza – jak niżej: 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 3. Wystąpienie Burmistrza Sandomierza. 

 4. Uhonorowanie osób zasłużonych dla Miasta Sandomierza. 

 5. Prezentacja „Sandomierski samorząd”. 

 6. Wystąpienie Pana Mariusza Goraja nt. „Czy samorząd jest nam wciąż  

     potrzebny?” 
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 7. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 3  

                                         Wystąpienie Burmistrza Sandomierza 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  realizując kolejny punkt porządku obrad sesji  

powiedział, między innymi: 

- Raz jeszcze  wita  zebranych w sali Ratusza  na uroczystej sesji, podczas  której  świętujemy 

25 lat nowej, demokratycznej samorządności, w tym: 

        - Panie i Panów   sprawujących  obecnie  mandat radnego Miasta Sandomierza. 

        - Tych z Państwa, którzy kiedykolwiek mieli  honor  reprezentować Mieszkańców    

          Miasta  w poprzednich kadencjach Rady samorządu tworzonego na nowo po 1989 roku. 

        - Wszystkich z Państwa, którzy z sandomierskim samorządem: Panem Burmistrzem,  

          radnymi, urzędnikami i instytucjami podległymi Burmistrzowi i władzom  

          samorządowym – współpracują.  

         

- W imieniu własnym oraz  w imieniu swoich  poprzedników  dziękuje za  25 lat  owocnej, 

wspaniałej i dobrej dla Miasta i jego Mieszkańców współpracy. 

- Jest to czas refleksji, podsumowań i  zastanowienia się  nad przyszłością oraz pracą nad 

dalszym rozwojem Sandomierza. 

- „Witam jeszcze goręcej, jeszcze serdeczniej, bo jest to dzień wyjątkowy. Cieszymy się, gdyż 

mamy przyjemność i radość współpracy dla dobra wspólnego, dla naszych Mieszkańców, dla 

tych wszystkich, którzy przed kilkoma miesiącami mieli  tę okazję zaufać nam i nas wybrać. 

Jednocześnie miejmy tę świadomość, że to są nasi wyborcy, nasi mieszkańcy, to jest nasze 

ukochane miasto.” 

- Prosi o zabranie głosu Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza.       

   

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Od pół roku  ma zaszczyt  być Burmistrzem Sandomierza i przez ten okres – wraz z radnymi 

i współpracownikami  z cyt. „całych sil’ stara się  jak najlepiej wypełniać swój mandat. 

- Chciałby przedstawić, w skrócie - , co przez w/w okres  udało się dokonać: 

          - Włączenie mieszkańców miasta w procesy rozwoju miasta poprzez bud zet 

obywatelski. 

- Przeprowadzenie szeregu spotkań  , w tym , miedzy innymi, z podmiotami  z branzy 

turystyczne i gastronomicznej. 

- Trwają konsultacje  związane ze Strategią  Rozwoju Sandomierza. 

- Urząd jest w trakcie dostosowywania  strategicznych  dokumentów  Miasta do wymogów 

naboru  projektów konkursowych  w nowym rozdaniu  środków unijnych 2014 – 2020. 

- Utworzony został zespół kompetentnych osób do opracowania wniosków  dotacyjnych, aby  

Sandomierz w jak największym stopniu pozyskał środki finansowe z zewnątrz. 

- Od 2 marca  br. w UM funkcjonuje Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych( złożono 

już kilka projektów) 

 

- Po podaniu przez Urząd Marszałkowski wytycznych dotyczących realizacji  Regionalnego 

Programu Operacyjnego  zostanie  wykonany Lokalny  Program Rewitalizacji Sandomierza. 

- Trwa  konstruktywna współpraca  na wielu płaszczyznach  z administracją  samorządową 

szczebla wojewódzkiego, powiatowego (dot. zdrowia, nauki, transportu, edukacji, 
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bezpieczeństwa, również aktywnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu)) – 

Wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu sandomierskiego utworzono  grupę zakupową 

energii elektrycznej, gazu oraz  zawarto porozumienie z Gmina Dwikozy  w sprawie Gór 

Pieprzowych. 

- Następuje aktywizacja i wspieranie organizacji pozarządowych – trwa proces  powoływania 

członków  Rady Pożytku Publicznego. 

- Trwają prace pozwalające na wdrożenie programu  ulg podatkowych dla pracodawców 

tworzących miejsca pracy. 

- Od 1 czerwca zostaje uruchomiony program  pomocy mieszkańcom Sandomierza 

zagrożonym eksmisją pozwalający na  wykonywanie prac społeczno – użytecznych na rzecz 

Miasta. 

- Trwa konkurs na opracowanie koncepcji  Placu 3 Maja w Sandomierzu, który ma pełnić  

funkcję rekreacyjno – wypoczynkową i edukacyjną-  tzw.  salonu Miasta. 

- Nastąpiła likwidacja stref płatnego parkowania dla mieszkańców Sandomierza.  

- Sandomierz jest Miastem bezpiecznym - - Współpraca z Policja , układa się bardzo dobrze. 

- - Priorytetem jest zabezpieczenie różnych grup społecznych np.: dzieci (szczepienie 

przeciwko pneumokokom, ”,powstanie żłobek,  oraz klasy  dla dzieci z autyzmem (tzw. 

edukacja włączająca), wspieranie   organizacji skupiających  seniorów (UM wspólnie z 

Domem Pomocy Społecznej  złoży  wspólny wniosek w ramach  programu „Senior – Wigor”) 

- Urząd Miejski w Sandomierzu  wspiera  wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją 

kulturą , sportem, oświata i jest otwarty na wszelkie konstruktywne pomysły, również uwagi 

ze strony sandomierzan. 

 

Ad. 4.  

                    Uhonorowanie osób zasłużonych dla Miasta Sandomierza 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 

- Powitał przybyłych na sesję  Panią Joannę Hauser – byłą Przewodniczącą Rady Miasta 

Sandomierza oraz byłego Burmistrza – Pana Macieja Dynkowskiego. 

- Poprosił Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza  o wręczenie nagród. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza: 

 

- Powiedział, że wręcza  wszystkim nagrodzonym osobom symbolicznego  Kadłubka – 

Patrona Miasta Sandomierza z wiarą,  iż „cyt. „Ten Patron  obejmie opieką  nagrodzonych”. 

- Podziękował Radnym: Pani Marioli Stępień, Panu Andrzejowi Bolewskiemu, Panu 

Marcelemu Czerwińskiemu, Panu Jackowi Dybusowi oraz  Panu Andrzejowi Gleniowi za  

długoletnie, kilkukadencyjne  pełnienie  zaszczytnej funkcji radnego Miasta Sandomierza, w 

tym za udział  w kreowaniu polityki Miasta, za zaangażowanie – „Co zostało docenione i 

zaowocowało wyborem na kolejne kadencje”.  

- Wręczył Panu Januszowi Pawłowskiemu  pióro ,”które jest symbolem twórczego działania” 

i   wyraził  nadzieją na  dalszą twórczość dziękując jednocześnie  za dotychczasowe 

dokonania- Pan Janusz Pawłowski w sposób szczególny wpisał się  w życie  sandomierskiego 

samorządu poprzez swoje publikacje, książki, wnosząc duży wkład  w dokumentowanie 

historii Sandomierza. 

 

- Podziękował uczniom sandomierskich szkół, działającym  na rzecz samorządu:  

  - Maciejowi Lelak – Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu 

  - Piotrowi Żyłka – Gimnazjum Nr 1 

  - Kacprowi  Burek – Gimnazjum Nr 2  
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  - Monice Kołacz – Gimnazjum Nr 2 

  - Justynie Słabiak - I LO 

  - Izabeli Kot -  I LO 

za aktywność w dziedzinie samorządu, za pracę na rzecz samorządu, życząc jednocześnie 

dalszych, wspaniałych    sukcesów. 

 

- Ma zaszczyt i przyjemność  wręczyć  Dyplom Nauczyciela dyplomowanego Pani Annie 

Sucheckiej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz  medal Komisji Edukacji Narodowej Pani 

Edycie Młodochowskiej – nauczycielowi  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich  

w Sandomierzu . 

 

Pan Leopold Wójcik - Prezes Oddziału Rejonowego PCK 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest szczęśliwy mogąc odznaczyć  Panią Annę Suchecką – nauczycielkę SP Nr 3 w 

Nadbrzeziu pracującą w środowisku dzieci  młodszych oraz Panią Edytę Młodochowska z 

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. 

- Obie Panie są  pedagogami wielkiego serca – Prowadzą działalność  nie tylko na terenie 

macierzystej  szkoły – również  cyt. „wychodzą do przedszkoli, wychodzą do ludzi starszych, 

realizują zadania statutowe PCK”. 

- Jest  to przykład  pracy pedagogicznej  łączącej  poszczególne środowiska, w których 

funkcjonuje dziecko: szkoły , domu, środowiska zewnętrznego, a zważywszy iż dzisiaj  

środowiska młodzieżowe narażone są na wiele negatywnych zjawisk -  pedagogów  

pracujących z takim zaangażowanie  życzyłby sobie  znacznie więcej. 

- Stąd radość, że może wręczyć Medal Edukacji Narodowej, o  który wystąpił Oddział 

Regionalny Polskiego Czerwonego Krzyża, a zatwierdzony został przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

- Te medale  przydzielane są od 1956 roku  „nie ma ich wcale tak dużo”, bo „tego medalu nie  

dostaje się z marszu” – Naprawdę  trzeba zasłużyć.  

- Serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym i dziękuje za  umożliwienie wręczenia 

medali. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- Dziękuję Panu Prezesowi Leopoldowi Wójcikowi  za uczestniczenie w tej niezwykle miłej  

i pouczającej  uroczystości. 

- „Cieszymy się , że  Panie  pracują w naszym  ukochanym Mieście”, za ten trud, za 

dostrzeżenie drugiego człowieka i za to, że  cyt. ”Rozpalacie potrzebę patrzenia na drugiego  

człowieka”. ”Bo im my więcej widzimy naszego bliźniego, tym bardziej stajemy się 

przyjacielscy, ludzcy i po prostu doskonalsi. Dziękujemy za wszelkie dobro”. 

 

Ad. 5 

                               Prezentacja „Sandomierski samorząd” 

 

                      Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  

wyróżnionego – Pana Janusza Pawłowskiego o prezentację - autorskie spojrzenie na 25 lecie  

sandomierskiego samorządu. 

 

Po zakończeniu prezentacji  zgromadzona publiczność  nagrodziła Autora brawami. 
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                 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował Panu 

Januszowi Pawłowskiemu serdecznie  za „sentymentalną podróż” przez 25. lecie samorządu 

przy akompaniamencie  piosenki w wykonaniu cyt. „nieodżałowanego Marka Sochackiego”. 

 

Ad. 6 

    

 Wystąpienie Pana Mariusza Goraja nt. „Czy samorząd jest nam wciąż  potrzebny?” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił Pana Mariusza 

Goraja o wystąpienie i próbę odpowiedzi  na pytanie:Czy samorząd jest wciąż nam 

potrzebny?” 

 

Pan Janusz Goraj 

 

- Dziękuje za zaproszenie do Sandomierza   na dzisiejszą uroczystość – w tak ważnym  dla 

samorządności  momencie -  do „Miasta, nie dość, że królewskiego, to jeszcze przepełnionego 

fantastyczną atmosferą, znakomitą kulturą i sztuką, a przede wszystkim fantastycznymi 

ludźmi”. 

- Odpowiadając  na pytanie: Jak jawi Mu się Samorząd  w świetle  decyzji podejmowanych 

przez  Władzę  i czy ten nasz lokalny parlament jest nadal potrzebny ? powiedział, między 

innymi: 

                 - O demografii: z  przedstawionych  podczas  prezentacji danych statystycznych   

                    wynika , że w 1980 roku  w sandomierskim magistracie zarejestrowano 1347   

                    aktów urodzenia i 470  świadectw zgonu - Wydaje się , że obecnie w większości   

                    miast w Polsce te dane są  wręcz odwrotne. 

                  - O prawie samorządowym, które jest uchwalane przez Sejm i Senat  bez udziału  

                    samorządu i ma wrażenie ( i nie jest w  tej opinii odosobniony) że cyt. „jako  

                    samorządowcy  gramy znaczonymi kartami”  

                      - O  zmianie  prawa samorządowego w 2002 rok – w tym wprowadzenie   

                    bezpośredniego  wyboru  wójta, burmistrza i prezydenta (cel: odpolitycznienie  

                    samorządu, bo zdaniem wielu  „im mniej polityki w samorządzie , tym lepiej dla  

                    samorządu”). 

                  - O  relacji: wyborca – radny, burmistrz,  i relacji:  wyborca – poseł, senator. 

                  - O próbie odpowiedzi na pytanie: czy prawo stanowione  służy samorządowi ? 

                  - O gminie jako jednostce samorządu terytorialnego powołanej do zaspokajania   

                    tzw. zbiorowych potrzeb społecznych. 

                  - O  działalności „non profit” i partnerstwie publiczno – prywatnym”. 

                  - Kondycja samorządu  a decyzje podejmowane w regionach. 

Kończąc wypowiedz Pan Mariusz Goraj powiedział, że mocno wierzy w to, iż  samorząd 

będzie miał się coraz lepiej cyt. „Czego sobie i Państwu przede wszystkim życzę”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady  Miasta Sandomierza : 

- Podziękował  Panu Mariuszowi Gorajowi za dzisiejsze wystąpienie „okraszone 

doświadczeniem i ogromną wiedzą” oraz za wcześniejsze   spotkanie z radnymi. 

- Poprosił o zabranie głosu  Pana Krzysztofa Lipca – Posła na Sejm RP. 

 

Pan Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP  

 

Powiedział, między innymi: 

-  Dwukrotnie był Burmistrzem Staszowa,  posłem RP jest od pół  roku. 



 

6 

 

- Dziękuje za zaproszenie  na dzisiejszą uroczystość i  pogratuluje Sandomierzowi 

dotychczasowych  osiągnięć: miasto  Sandomierz ma doskonałe warunki, doskonałe 

położenie i cyt. ”korzystacie z tego znakomicie”. 

- O swoich doświadczeniach w pracy samorządowej i  spostrzeżeniach związanych z pracą 

posła. 

- O chęci pomocy  ludźmi i podejmowaniu  niełatwych decyzji. 

- O drodze Staszów – Sandomierz. 

- O wspieraniu Sandomierskiej Giełdy 

- cyt. „Jako poseł przepraszam samorządowców  za to prawo, które nie jest doskonałe i oby 

udało się tworzyć lepsze prawo.” 

                   Kończąc swoją  wypowiedz i wręczając Panu Markowi Bronkowskiemu – 

Burmistrzowi Miasta  Sandomierza  list gratulacyjny Pan  Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm 

RP: 

- Złożył wszystkim Sandomierzanom życzenia wielu  marzeń, zdrowia i siły  do ich realizacji, 

bo „Marzeniom trzeba pomóc”.  

- Zaprosił do swojego biura poselskiego. 

 

Pan Marek Bronowski  - Burmistrz Miasta Sandomierza  

 

- Podziękował za  wspaniałe słowa skierowane  do Burmistrza Sandomierza, do 

sandomierskich Radnych  oraz do wszystkich Mieszkańców Miasta. 

- Złożył  serdecznie życzenia Panu Krzysztofowi Lipcowi   – Posłowi  na Sejm RP  oraz 

Mieszkańcom  Staszowa, którzy  powinni być dumni  mają „wśród swoich”  takiego 

przedstawiciela w Sejmie RP. 

 

                                Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  

-- Powiedział , że „Samorząd jest  mądry doświadczeniem tych, którzy z niego wyrośli.” 

- Podziękował za życzenia, jednocześnie podkreślając, że zawsze warto  słuchać  tych, którzy 

cyt. ”z samorządu poszli w górę”. 

 

Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca  Oddziału  Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Sandomierzu. 

 

W imieniu wszystkich członków Związku Nauczycielstwa Polskiego  podziękowała  za 

współpracę: Państwu Radnym, Panu Burmistrzowi oraz  pracownikom samorządowym :dużo 

zdrowia, wytrwałości, trafnych decyzji (wręczając okolicznościowe dyplomy). 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- „25 lat samorządu, dzień wspaniały.” 

- Na sali obrad  są dwie osoby, które ten samorząd kształtowały: Pani Joanna Hausner – 

Przewodnicząca Rady Miasta Sandomierza oraz Pan Maciej Dynkowski – Burmistrz 

Sandomierza. 

- Jako radny pamięta  ten optymizm, zaangażowanie przy tworzeniu nowego prawa: nowy 

Statut Miasta, nowe regulaminy. 

- W dniu dzisiejszym dziękuje   „tym Osobom”, bo dzisiaj to jest owoc  Ich pracy:Pani 

Joanno, Panie Macieju”. 
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Pan Marek  Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że  jesienią br. przewiduje   uroczystą sesję podsumowującą 25- lecie samorządu, 

podczas której  zostaną uhonorowani  wszyscy Radni, Burmistrzowie i Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza  poprzednich kadencji. 

 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, między innymi: 

- Bieżący rok jest rokiem Jana Długosza- wielkiego człowieka, wielkiego pisarza, dyplomaty, 

wychowawcy królewskich synów, który  na łamach kronik  wielokrotnie wspominał nasze 

Miasto. 

- Są ludzie , którzy są stąd, tutaj wyrośli i z których powinniśmy być dumni – Taka osobą jest  

wspomniany  już dzisiaj prof. Jerzy Stępień. 

- W tym roku będziemy również świętować  rocznicę  „wielkiego dokumentu”- aktu 

lokacyjnego II lokacji Miasta – Jest to dokument ,które   posiadamy jako jedno z nielicznych 

miast. I  jest to  powód do dumy i do chluby, że mamy wielką radość, obowiązek i 

przyjemność pracować w królewskim  mieście Sandomierzu. 

Dziękuje  wszystkim Państwu za przybycie, za ciepłe  słowa, za uśmiechy, za wsparcie i 

życzliwość. 

 

Ad. 7 

                                             Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 

podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XI sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 
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