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Protokół  Nr 37 
z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 

19 lutego 2014 roku - Ratusz 
                                 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 13.15 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXVII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w 
tym, między innymi: Pana  Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza,  Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i  współpracujących  z Urzędem 
Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa 
Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również: 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                          w Sandomierzu 
Pani Ewa Słotwińska – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan  Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu  
            
                       W  posiedzeniu XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 
Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pani Mariola Stępień oraz Pan Krzysztof Niżyński – usprawiedliwili swoją  
nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Macieja Kuśmierza. 
 
Pan Maciej Kuśmierz  
 
Radny – Pan Maciej Kuśmierz – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” , 5 Radnych  – spóźnienie 



 

2 

 

usprawiedliwione. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Maciej Kuśmierz został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - przystępując do 
realizacji kolejnego punktu Porządku obrad: 
- Zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku obrad XXXVII sesji Rady 
Miasta – brak zgłoszeń. 
-  Powiedział, że przed sesją Państwo Radni otrzymali: 

• II wersję projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu - patrz punkt 14. 
Porządku obrad. 

             Zmianie ulega tytuł uchwały: 
             Jest „w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji  
             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu” 
             Ma być: ”w sprawie przyj ęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji  
             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu” 
             Państwo Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – str. 14 i 14a,   
             Załącznik – Regulamin – pozostaje bez zmian. 
             Prośba o poprawienie w Porządku obrad poz. 14 zamiast „zmiany” wpisać  
            „przyjęcia”. 

• II wersję projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w 
Sandomierzu – patrz punkt 20. (zmianie ulega podstawa prawna) 

   
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXV sesji.    
  Wynik głosowania:  15 „za”,  0 „przeciw”,  1 osoba  „wstrzymała   się” od głosu, (3 radnych 
– spóźnienie usprawiedliwione) 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta – jak niżej: 
  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 5. Przyjęcie Protokołów  z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza 
 6. Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2013 rok. 
 7. Przyjęcie Planów pracy na 2014  rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta    
  8. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 19 grudnia 2012  roku do  
      18 grudnia 2013 roku. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń  
      wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej 
      i Mieszkaniowej Sp.  z o.o. w Sandomierzu  na lata 2014 – 2017.(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
       i zbiorowego odprowadzania ścieków. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty     
      za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą  środków komunikacji  
      elektronicznej (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji  
      Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania  
      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014  rok.   
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  
      administracji publicznej (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
      dożywiania „Pomoc gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2014 – 2020.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  
      przyznania  nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania   
      finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
      lata 2014 – 2020  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza   
      z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
      w Sandomierzu  zmienionej  uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      27 lutego 2013 r.   
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza)   
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
21. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.                   
22. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
23. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił 
 

Sprawozdanie 
z realizacji zadań w okresie od 18.12.2013 roku do 19.02.2014 roku 

 
Panie Przewodniczący,  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające  
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  

1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, 
które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.  

2. wydawałem akty normatywne, tj.: 9 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej  
- w tym okresie wydałem ich łącznie 14. 

W grudniu 2013 roku ogłosiłem konkurs na stanowisko sekretarza miasta.  

W ramach konkursu na to stanowisko został wybrany Pan Leszek Komenda. 
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 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

 

1. Trwają prace polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 ul. Lubelska w S-rzu od km 0+061,10 
do km. 2+300,00”. 

2. Podpisano umowę z  Wykonawcą i na nadzory na zadanie pn.: „Remont i przebudowa 
infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” (zgłoszono rozpoczęcie 
powyższych robót). 

3. Rozpoczęto procedurę przetargową na zadanie pn.: ”Zabezpieczenie skarpy 
zachodniej”  

4. Rozpoczęto procedurę przetargową na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu ul. 
Podwale Dolne”. 

5. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy schodów terenowych na skarpie 
zachodniej na przedłużeniu ul. Bartolona. 

 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 5 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, 
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży nieruchomości pod zabudowę garażową,  
- zawarto 4 umowy notarialne nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne: 

ul. Sielecką i ul. Kotwiczną.        
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wystawiono 176 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
-  wydano 176 oświadczeń o waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego, 
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
-  zawarto 1 aneks do umowy dzierżawy gruntów Gminy. 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 3 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 4 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,  
       - wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej, 
        - zawarto 1 porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte  

w wyniku podziału nieruchomości wraz z potrąceniem opłaty adiacenckiej. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
 
1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych 

prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie: przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony  
i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – otwarcie  
i rozpatrzenie ofert w dniu 10 lutego 2014 roku. 

2. Sfinansowano superwizję dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu; 
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3. Wydano 3 decyzje w sprawie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

4. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 

Wydział Finansowy 
 
W okresie od 18.12.2013 r. do dnia 18.02.2014 r. : 

1. Wystawiono 196 tytułów wykonawczych dot. podatku rol.  i od nieruchomości, 

2. Wystawiono 8341 decyzji wymiarowych dot. podatku od nieruchomości i rol. 

3. Wystawiono 16 upomnień w podatku od osób prawnych, 

4. Wysłano 72 postanowienia - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 

do rozpatrzenia podania, 

5. Wobec 1 podatnika wznowiono postępowanie podatkowe, 

6. Wysłano 91 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

7. Wydano 145 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 

8. Przekazano 9 spraw do zespołu radców prawnych aby skierować do sądu. 

 
Wydział Zamówień Publicznych  
 
1. W dniu 10.02.2014 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn. 

„Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na przedłużeniu  
ul. Bartolona w Sandomierzu” 
Wpłynęło 7 ofert (najtańsza oferta –PW EKO-BUD Stanisław Banaś z Tarnobrzega). 
Trwa sprawdzanie. 

 
Ogłoszone są następujące postępowania: 
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta 

Sandomierza – otwarcie ofert 19.02.2014 g. 10.30 

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta 
Sandomierza – otwarcie ofert 26.02.2014, g. 10.30 

3. Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta 
Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego – otwarcie ofert 26.02.2014, g. 11.00 

4. Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu 
przy ul. Lubelskiej – otwarcie ofert 06.03.2014 g. 10.30 
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Zawarte umowy: 
1. 28.01.2014 r. zawarto umowę na zadanie pn. „Remont i przebudowa infrastruktury 

drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” z pełnomocnikiem konsorcjum -
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów S.A. z Żołyni 

Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
Ogłoszono przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni 
asfaltowej. 

1. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach 
gruntowych i tłuczniowych. 

           Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 
  

 Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 20.12.2013 r. – „Porównania 22” – wernisaż nagrodzonych prac - uroczyste 
wręczenie nagród dla laureatów konkursu organizowanego przez Galerię Sztuki 
Współczesnej BWA, na konkurs wpłynęło 69 prac 31 autorów z województwa 
świętokrzyskiego i podkarpackiego, podczas tegorocznej edycji zaprezentowano prace 
z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii i grafiki; pierwsze miejsce w konkursie zajęła 
Teresa Pilch za pracę „Powstanie Świata – Kontynenty”, technika - papier ręcznie 
czerpany, drugie miejsce zajęła Aleksandra Opalińska za pracę „Czerwony”, technika 
własna, trzecie miejsce zajął Ryszard Gancarz za pracę „Miasto Kobiet 2”, technika – 
rysunek, druk cyfrowy, nagrodę Burmistrza Sandomierza oraz gratulacje przekazali: 
dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza oraz Marceli Czerwiński Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza; celem corocznych „Porównań” jest prezentacja dorobku 
artystycznego twórców związanych z ziemią sandomierską, 

2) 24.12.2013 r. – „Spotkanie opłatkowe w sandomierskim Ratuszu” – w Wigili ę 
Bożego Narodzenia w sandomierskim Ratuszu zabrzmiały najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki, życzenia wszelkiej pomyślności składali sobie między innymi 
przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, służb mundurowych, 
duchowieństwa, przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji kultury, a także 
radni, dyrektorzy szkół    i przedszkoli, harcerze i mieszkańcy;  uroczyste spotkanie,  
w magicznej i świątecznej atmosferze, rozpoczął Jerzy Borowski Burmistrz 
Sandomierza, składając wszystkim bożonarodzeniowe życzenia wszelkiej radości  
i pomyślności, następnie zgromadzonym pobłogosławił ks. bp Krzysztof Nitkiewicz 
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, na świątecznym stole zapłonęło Światełko 
Betlejemskie przekazane przez harcerzy Komendy Hufca ZHP, po występie dzieci  
z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu wszyscy goście podzieli się 
świątecznym opłatkiem, 

3) 29.12.2013 r. i 5.01.2014 r. „Sandomierska kolęda”  – koncerty kolęd i utworów 
świątecznych z udziałem Sandomierskiej Orkiestry Dętej, Sandomierskiego Studia 
Piosenki, formacji muzycznej "Sando All Stars" oraz Grupy Teatralnej "Metafora" 
działającej przy Sandomierskim Centrum Kultury, w programach koncertów nie 
zabrakło najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd, jak "Cicha noc", "Bóg 
się rodzi", "Lulajże Jezuniu" oraz "Wśród nocnej ciszy", w programie znalazły się 
również inne utwory o tematyce świątecznej, które zostały przedstawione  
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w nowatorskiej   i ciekawej odsłonie, miejsce: Dom Katolicki oraz Centrum Rekreacji   
w Sandomierzu, 

4) 31.12.2013 r. - „Sylwester w Sandomierzu” – zabawa sylwestrowa, przywitanie 
Nowego Roku przez mieszkańców i gości Sandomierza na Rynku Starego Miasta; od 
godziny 21.00 DJ Mario Godzina, grający na saksofonie oraz DJ Awiom odtwarzający 
największe światowe hity zachęcali uczestników do wspólnej zabawy, przed samą 
północą noworoczne życzenia wszystkim sandomierzanom oraz przybyłym gościom 
złożył w imieniu Jerzego Borowskiego Burmistrza Sandomierza Marceli Czerwiński 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, tuż po życzeniach niebo nad Ratuszem 
rozbłysło mnóstwem kolorowych fajerwerków, nie zabrakło również tradycyjnego 
poloneza wokół Ratusza, w którym wzięli udział uczestnicy imprezy na czele  
z przedstawicielami Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej,  miejsce: Rynek 
Starego Miasta, 

5) 12.01.2014 r. - XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” –  
ogólnopolska zbiórka pieniędzy połączona z występami artystycznymi, podczas 
sandomierskiej imprezy zorganizowanej w hali widowiskowo-sportowej można było 
obejrzeć występy artystyczne grup tanecznych „PARADOX” oraz „DANCE FOR 
KIDS”, wspólnie spędzony czas umilali również soliści oraz formacje muzyczne: 
„Sandomierska  Orkiestra Dęta”, „Sandomierskie Studio Piosenki” i zespół „Sando 
All Stars”; do akcji przyłączyła się również Powiatowa Komenda Policji  
w Sandomierzu prezentując specjalistyczny sprzęt, który jest na wyposażeniu 
komendy; jedną z osób prowadzącą aukcję na rzecz WOŚP-u był Artur Pontek, aktor 
znany z serialu „Ojciec Mateusz”, w którym gra rolę policjanta Marczaka, wśród 
wylicytowanych przedmiotów znalazły się między innymi: koszulki z logotypem 
Finału, zegar ścienny, zaproszenia na kolacje, kurs prawa jazdy, obrazy olejne a także 
biżuteria, można było również spróbować smakowitych przysmaków przygotowanych 
przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i harcerzy z sandomierskiego hufca; 
zwieńczeniem akcji był występ zespołu „Obstawa Prezydenta” i tradycyjne 
„Światełko do nieba”, w sumie podczas sandomierskiego Finału WOŚP zebrano 
ponad 26 tys. zł., 

6) 12.01.2014 r. – Koncert zespołu „Chanajki Klezmer Band”  – występ zespołu 
„Chanajki” zapoczątkował Ogólnopolskie Obchody XVII Dnia Judaizmu  
w Sandomierzu, formacja w Sali Rycerskiej Zamku sandomierskiego zaprezentowała 
pieśni jidysz i kompozycje związane z żydowskimi twórcami z terenu Podlasia, w ich 
utworach można usłyszeć wpływy rosyjskie, bałkańskie, a także związane z folklorem 
białoruskim, publiczność była zachwycona repertuarem młodych artystów, wykonanie 
każdego utworu było nagradzane entuzjastycznymi brawami, 

7) 14.01.2014 r. – Obchody 5-lecia Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego „Sędomir” 
– uroczysty jubileusz Zespołu „Sędomir” połączony z Koncertem Noworocznym  
w sandomierskim Centrum Rekreacji, imprezę zainaugurowało widowisko pod hasłem 
"Słowa Klucze", tuż po przedstawieniu młodzi tancerze wykonali skoczne tańce 
ludowe oraz inne niełatwe układy choreograficzne, nie zabrakło również kolęd  
w wykonaniu solistów oraz wspólnie odśpiewanych bożonarodzeniowych pastorałek, 
występ zespołu został przyjęty z ogromnym aplauzem, w uroczystości jubileuszowej 
udział wzięli przedstawiciele sandomierskiego samorządu, duchowieństwa, lokalnych 
instytucji oraz licznie przybyłe rodziny małych artystów, szkolny Zespół Tańca 
Ludowego „Sędomir” powstał w 2008 r., członkami zespołu są uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2 oraz innych sandomierskich szkół, po 5 latach 
działalności zespół może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, do których należą 
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m. in: I miejsce w XIX Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych – 
Małogoszcz 2013, 

8) 16.01.2014 r. – Ogólnopolskie Obchody XVII Dnia Judaizmu w Sandomierzu – 
uroczystości rozpoczęły się od spotkania inauguracyjnego w Zamku sandomierskim, 
szanownych gości w Sali Rycerskiej przywitał Jerzy Borowski, który w swoim 
przemówieniu przypomniał związki ludności żydowskiej z Sandomierzem, powagę 
XVII Dnia Judaizmu podkreślił również ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który zaznaczył, 
iż dla Sandomierza jest to dzień szczególny, wpisujący się w karty historii miasta; w 
kolejnej odsłonie spotkania, prof. dr hab. Waldemar Kowalski w swoim wykładzie 
przedstawił zarys dziejów ludności żydowskiej w Sandomierzu oraz wzajemnych 
relacji miejscowych chrześcijan i wyznawców religii mojżeszowej, następnie 
uczestnicy obchodów udali się na Cmentarz Żydowski przy ul. Suchej, aby wspólnie 
pomodlić się w intencji ofiar Holocaustu II wojny światowej; kolejnym punktem 
uroczystości był panel dyskusyjny w Muzeum Diecezjalnym, którego głównym 
tematem był odsłonięty w Bazylice Katedralnej obraz włoskiego malarza Karola de 
Prevot, przedstawiający rzekomy mord rytualny dokonany przez miejscowych Żydów 
w 1710 roku;  w salach wystawowych Domu Długosza otwarte zostały dwie wystawy, 
pierwsza prezentowała prace Hanny Kossowskiej – „Wypiski z niepamięci”, druga -
„Ślady pamięci – sandomierska wspólnota żydowska” przedstawiała fotografie z 
archiwów prywatnych i zasobów muzealnych, natomiast  w Zamku Kazimierzowskim 
otworzono wystawę „Malarstwo Żydów polskich okresy międzywojennego”; 
zwieńczeniem uroczystych obchodów XVII Dnia Judaizmu był spektakl „Josela 
Rakowera rozmowa z Bogiem” autorstwa Zvi Kolitz’a, w przekładzie Artura Kucia, 
monodram wykonał aktor Sławomir Holland, natomiast akompaniował mu Michał 
Górczyński; w uroczystych obchodach uczestniczyli między innymi: Zvi Rav-Ner - 
Ambasador Izraela w Polsce, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, ks. bp dr 
Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej oraz ks. bp Mieczysław 
Cisło - Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji 
Episkopatu Polski, 

9) 17.01.2014 r. – „Poza peryferia” – wernisaż wystawy prac Mileny Romanowskiej, 
artystka studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  
w Łodzi w latach 1984-1990, uzyskała dyplom w zakresie malarstwa w pracowni prof. 
Jerzego Kudukisa i tkaniny unikatowej w pracowni prof. Aleksandry Mańczak w 1990 
roku, uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się także projektowaniem aranżacji 
wystawienniczych w przestrzeni publicznej i grafiką projektową, miejsce: Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu, 

10)  23.01.2014 r. - Spotkanie z poetą i dziennikarzem Rafałem Podrazą – spotkanie 
zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Rafał 
Podraza jest autorem czterech tomików poezji, kilkunastu piosenek i sztuk 
dramatycznych, otrzymał kilka nagród literackich i dwie Złote Płyty, jest 
współorganizatorem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Piosenki im. Anny Jantar, 
jednym z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej 
– Jasnorzewskiej”, miejsce: Czytelnia MBP w Sandomierzu, 

11)  2.02.2014 r. – „Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” – koncert z udziałem Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”, Zespołu Pieśni i Tańca „Siarkopolanie” 
(oldboje) oraz dzieci i młodzieży z Domu Kultury z Wrzaw, lokalne zespoły 
zaprezentowały podczas swoich występów bogaty repertuar najpiękniejszych kolęd 
polskich, występy wokalne przeplatały się   z pokazem tradycyjnych tańców polskich, 
które stanowiły bogate zestawienie tego, co w folklorze najbarwniejsze, miejsce: Sala 
Rycerska Zamku sandomierskiego, 
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12)  3-16.02.2014 r. – „Zima w mieście 2014” - szereg imprez dla dzieci i młodzieży 
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje 
kultury i sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Świetlice 
Socjoterapeutyczne „Przystań”   i „Bajka”,  

13)  6.02.2014 r. – „Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej” – 
konferencja, podsumowanie projektu w ramach XXIII Spotkań Sadowniczych,  
w ramach wydarzenia odbyły się prelekcje prowadzone przez osoby specjalizujące się 
w teorii i praktyce uprawy winorośli, a także w wyrabianiu z owoców winogron 
lokalnego produktu, część teoretyczna obejmowała podsumowanie projektu i została 
wygłoszona przez Janusza Suszynę – kierownika projektu, o winnicach  
w średniowieczu i w czasach nowożytnych opowiedziała Dominika Burdzy, tajniki 
uprawy winorośli przekazali licznie zgromadzonym uczestnikom konferencji 
Magdalena Kapłan i Janusz Mazurek, zaś o praktycznej części przerobu surowca 
opowiedzieli ci, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką – czyli właściciele winnic 
usytuowanych w pobliżu Sandomierza – Marceli Małkiewicz, Marcin Płochocki, 
Sylwia i Mateusz Paciurowie; ostatnim punktem konferencji była ocena młodego wina 
wyprodukowanego w Winnicy Św. Jakuba; projekt „Powrót do tradycji winiarskich 
ziemi sandomierskiej” mógł zostać zrealizowany dzięki funduszom szwajcarskim,  
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej, 

14)  7.02.2014 r. – „Anatomia Rozpadu” – wernisaż wystawy fotograficznej 
przygotowanej przez autorów zdjęć: Patryka Goszczyńskiego, Ewelinę Urę, Daniela 
Kordosa oraz Ewelinę Radzimowską, na wystawie zaprezentowano łącznie 54 
fotografie, na których w artystyczny i kreatywny sposób zostały uwiecznione 
opuszczone miejsca z okolic Sandomierza, Tarnobrzega i Stalowej Woli; autorzy 
projektu uważają, że budowle te mają niepowtarzalny klimat oraz nostalgiczny 
charakter, które poprzez fotografię warto ocalić od zapomnienia, wystawa ma 
stanowić specyficzne requiem dla miejsc, w których jeszcze kilkanaście lat temu 
wrzało życie, praca i nauka, miejsce: „Boston Cafe”, 

15)  9.02.2014 r. – „X Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych 1863 
roku”- marsz kultywujący pamięć patriotów, którzy oddali życie za wolność Polski,  
w marszu wzięło 150 uczestników – członków organizacji strzeleckich, jednostek, 
oddziałów oraz osób niezrzeszonych z całego kraju, gościem honorowym podczas 
niedzielnej uroczystości był Bolesław Kowalski, członek przedwojennego Związku 
Strzeleckiego, podpułkownik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 roku oraz żołnierz Armii Krajowej; zgodnie z tradycją uczestnicy tegorocznego 
marszu odwiedzili wszystkie miejsca, gdzie walczyli i pochowani zostali bohaterowie 
z 1863 r. - w Słupczy, na cmentarzu w Górach Wysokich (gdzie pochowano 28 
powstańców) oraz w Dwikozach (gdzie we wspólnej mogile spoczywa 38 
powstańców), niedzielne obchody rozpoczęła Msza Św. w intencji „Puławiaków” 
odprawiona w Kościele p.w. Św. Józefa w Sandomierzu, po nabożeństwie 
pododdziały „Strzelca” przemaszerowały na Rynek Starego Miasta, gdzie 
uhonorowano najbardziej zasłużonych uczestników marszu, nagrody rzeczowe 
wręczono laureatom konkursu z wiedzy o Powstaniu Styczniowym, który 
przeprowadzono podczas przemierzania trasy, ostatnim punktem programu było 
złożenie przez delegacje wieńców i zniczy przed tablicą upamiętniającą poległych  
w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, 
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16)  14.02.2014 r. – „I will always love you czyli filmowe przeboje o miłości” – koncert 
walentynkowy w wykonaniu „Sandomierskiego Studia Piosenki”, organizatorem 
koncertu było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Kino „Starówka”, 

17)  14.02.2014 r. – „Komemoracja” – wernisaż wystawy prac malarza i fotografika 
Pawła Łubkowskiego, artysta studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym  
w Zielonej Górze, lata studiów były czasem rozwoju, eksperymentów oraz 
kształtowania się jego artystycznej osobowości, to właśnie wtedy powstały cykle 
malarskie jak „Sacrum”, „Autoportrety” czy „Tablice”, autor identyfikuje się  
z malarstwem materii, nurtem obecnym w polskiej sztuce w latach 50. i 60, miejsce: 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu,   

18)  15.02.2014 r. – „MUR” – spektakl teatralny w reżyserii Magdaleny Kołeczek, 
przedstawienie przygotowała i zaprezentowała Grupa Teatralna „Metafora”, 
organizatorem spektaklu było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Dom 
Katolicki w Sandomierzu, 

19)  16.02.2014 r. – „Miłość i życie kobiety” – koncert wokalno-instrumentalny z okazji 
„Dnia Zakochanych”, podczas występu zorganizowanego przez Sandomierskie 
Centrum Kultury zaprezentowali się: Małgorzata Lasota – sopran, Katarzyna Ćwiek – 
mezzosopran oraz Marcin Mogiła - fortepian, miejsce: Sala Rycerska Zamku 
sandomierskiego. 
 

Sport 
 

1) 18-19.01.2014 r. - Udany występ sandomierskich karateków podczas 
Mi ędzynarodowego Turnieju Karate KARPATHIA CUP w Rzeszowie -   
w zawodach wystartowało ponad 200 zawodników z pięciu krajów Europy, 
Sandomierz był reprezentowany przez czterech zawodników: Annę Statuch, Mariusza 
Statucha, Rudolfa Zycha i Artura Dudka, najlepszy wynik osiągnęli: Anna Statuch, 
która wywalczyła II miejsce oraz Rudolf Zych, który uzyskał III miejsce, 
wyśmienicie zaprezentował się również Artur Dudek, który uległ bardzo dobremu 
zawodnikowi z Białorusi, kierownikiem startującej ekipy był trener sandomierskiego 
klubu sensei Andrzej Orłowski, który jednocześnie był sędzią zawodów, 

2) 24.01.2014 r. - „X Noworoczne Spotkanie Sportowców” – podsumowanie 
działalności sportowej sandomierskich klubów, stowarzyszeń i szkół za rok 2013; 
podczas imprezy nagrodzono osiągnięcia sportowców, trenerów, wyróżniono 
prezesów klubów i stowarzyszeń sportowych oraz działaczy i sponsorów 
wspierających sport w naszym mieści, najlepszym sandomierskim sportowcem 
została wybrana Karolina Kołeczek z UKS „Trójka” sekcja LA, drugą lokatę zajął 
Kacper Łopaciński z MUKS „Foka Sandomierz”, na najniższym stopniu podium 
stanął Jakub Sierżęga z UKS „Trójka” sekcja LA, w gronie najlepszych trenerów 
znaleźli się: Andrzej Mirek, Jerzy Kuźmicz, Andrzej Orłowski, Paweł Błajszczak oraz 
Adam Krakowiak, „Nadzieją Sandomierskiego Sportu” został Jakub Wiatrowski  
z sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz, z kolei specjalne wyróżnienie  
i tytuł Ambasadora Sportu otrzymał maratończyk Jacek Łabudzki, nagrody dla 
zwycięzców wręczali: Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza – Marceli Czerwiński, uroczystą galę poprowadzili: 
Zastępca Burmistrza Sandomierza – dr Ewa Kondek oraz dyrektor MOSiR Janusz 
Chabel, miejsce: Zamek sandomierski, 

3) 15.02.2014 r. - „VII Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie oraz VII 
Zimowe Otwarte Mistrzostwach Sandomierza w Triathlonie”  – zawody obejmują: 
pływanie na dystansie 500 m, jazda na rowerze na dystansie 13,5 km oraz bieg na 
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dystansie 3,5 km, w sportowej oraz rodzinnej atmosferze uczestniczyło 58 
zawodników, w tym: 17 lekarzy i 41 zawodników amatorów, Sandomierz 
reprezentowało 8 triathlonistów: Bożena Czerwińska, Dariusz Czerwiński, Patryk 
Chara, Michał Olesiejuk, Andrzej Krasoń, Mariusz Krasoń, Jacek Sieroń oraz 
Ambasador Sportu Sandomierskiego Jacek Łabudzki, zwycięzcą zawodów został 
Piotr Kalinowski (osiągnął najlepszy czas), wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy,  a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczowe, wyróżniono również 
najstarszego (Romuald Pietrasik) oraz najmłodszego (Agata Ordon) uczestnika, 
wręczono także nagrodę dla najlepszej zawodniczki (Bożena Czerwińska)  
i zawodnika (Michał Olesiejuk) z Sandomierza; głównym celem zawodów jest 
popularyzowanie tej dyscypliny sportu, a także zwiększenie świadomości  
i efektywności działań sportowych na terenie Sandomierza, 

 
Promocja 
 

1) 21-22.01.2014 r. – Ekipa filmowa „Ojca Mateusza” w Sandomierzu – bohaterowie 
serialu o księdzu detektywie ponownie gościli w Sandomierzu; ekipa filmowa 
realizowała zdjęcia plenerowe do kolejnej części serialu; dzięki dużej popularności, 
serial „Ojciec Mateusz” jest doskonałą promocją Sandomierza, piękne krajobrazy 
sandomierskie ujęte w serialu niezmiennie zachwycają wielomilionową widownię 
serialu, 

2) 01.2014 – Udostępnienie questingu „Rękawiczki Królowej Jadwigi”  – nowoczesna 
odsłona przygody turystycznej, sandomierski quest prowadzi do niezwykłego skarbu – 
rękawiczek należących niegdyś do Jadwigi Andegaweńskiej, umiłowanej królowej 
Polski, najwyższej księżnej Litwy, dziedziczki Rusi i Węgier, questing przeniesie jego 
uczestników do czasów mroźnej zimy późnego średniowiecza, kiedy to Jadwiga, 
podczas jednej z podróży do Sandomierza, pozostawiła po sobie tę niezwykłą 
pamiątkę, która przechowywana jest w mieście do dziś, rękawiczki Świętej Jadwigi, 
zachowane w doskonałym stanie po czasy współczesne, są jednym z najcenniejszych 
eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, quest umożliwia również 
poznanie naszego wyjątkowego miasta, niezwykłych zabytków oraz wybitnych 
postaci związanych z sandomierskim grodem, 

3) 02.2014 r. - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w gronie laureatów konkursu "U 
nas jest najpiękniej"  - w gronie zwycięzców konkursu „U nas jest najpiękniej” 
realizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, znalazła się klasa VI 
B ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, w konkursie wzięły udział klasy  
i grupy szkolne z całej Polski, które nadesłały zdjęcia i filmy prezentujące 
najpiękniejsze zakątki i miejsca w Polsce, 

4) 02.2014 r. - Miasto Sandomierz aktywnym uczestnikiem Konkursu "Zdrowa 
Gmina" - Gmina Miejska Sandomierza, w ramach IV edycji Konkursu „Zdrowa 
Gmina”, prowadziła działania na rzecz zwiększenia frekwencji zgłaszających się na 
badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrycie raka piersi, raka szyjki 
macicy i raka jelita grubego, za aktywne uczestnictwo w konkursie miasto Sandomierz 
otrzymało dyplom przyznany przez organizatora akcji - „Polską Unię Onkologii”. 

 
 
Sandomierz, dnia 19.02.2014 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
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Ad.  5 
Przyjęcie Protokołów  z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że:  
- Protokoły z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza  były wyłożone do wglądu  
w biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie  Protokołów z XXXV i XXXVI   
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu, (Pan Janusz 
Sochacki  – spóźnienie usprawiedliwione) – Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady 
Miasta – stwierdził przyjęcie Protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 6 
Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Powiedział, że treść Sprawozdań Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję. 
- Zapytał o ew. uwagi dot.  treści Sprawozdań – brak zgłoszeń. 
                Następnie Pan Przewodniczący kolejno poddał pod głosowanie przyjęcie  
Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
1. Komisja Rewizyjna 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
6. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
9. Komisja Budżetu i Finansów 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu 
(1 osoba  – spóźnienie usprawiedliwione)  
                          Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  Sprawozdania z prac komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 6  
Przyjęcie Planów pracy na 2014 rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta 
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1.Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na rok 2014. 
 

Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przypomniał, że jako Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczących wszystkich 
Klubów Radnych Miasta Sandomierza o ew. rozszerzenie Planu pracy Rady i zgłoszenie  
tematu, który - zdaniem Państwa Radnych (poza wymienionymi) powinien być przedmiotem 
obrad Rady w 2014 roku. 
Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek.  
- Zapytał o uwagi dot. projektu Planu pracy Rady Miasta i czy ew.  teraz ktoś chciałby teraz 
zgłosić jakiś temat? 
                    Następnie - z uwagi na brak zgłoszeń - Pan Przewodniczący poddał pod 
głosowanie Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2014 rok  i w wyniku głosowania: 18 
„za, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” – stwierdził, że Rada Miasta przyjęła Plan pracy  
Rady Miasta Sandomierza na 2014  rok.  
         
 2) Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- Zapytał o ew. uwagi, wnioski. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie Plany Pracy Komisji Rewizyjnej i wyniku 
głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
 
3. Przyjęcie Planów pracy na 2014  rok Komisji stałych Rady Miasta 
 
Następnie Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie Plany pracy kolejno  wszystkich 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
 
1. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
6. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja Budżetu i Finansów 
i wyniku głosowania:18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
1 Radny – spóźnienie usprawiedliwione. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza  przyjęła Plany Pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2014 
rok. 
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Ad. 8 
Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 19 grudnia 2012 roku 
do 18 grudnia 2013 roku. 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał Państwa 
Radnych: - Czy oczekują odczytania Materiałów dotyczących Realizacji uchwał ?  -   
   Odpowiedź negatywna („Nie czytamy”) 
- Czy są pytania, uwagi do przedstawionego materiału ? 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod 
głosowanie przyjęcie Realizacji uchwał w w/w okresie i w wyniku głosowania 19 „za”,  
0 „przeciw”, przy  0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
zapoznała się z Realizacją uchwał  podjętych przez Radę Miasta Sandomierza 19 grudnia 
2012 roku do 18 grudnia 2013 roku. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
(Wniosek  Radnego Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń   – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 

                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXVII/378/2014 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
 (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
         
Pan Andrzej Gleń   – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. wnioski, uwagi do projektu uchwały – Brak 
zgłoszeń. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 19 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła  
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Uchwałę Nr XXXVII/379/2014 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014 – 2017. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Opinie Komisji: 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że  komisja, której 
przewodniczył zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednocześnie wnosząc poprawkę, 
aby w załączniku Nr 1 do projektu uchwały dopisać: 
„ Budowa kolektora sanitarnego na 2017 rok ulicy Błonie do Oczyszczalni Ścieków” 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały wraz z poprawką – jak wyżej. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, że komisja wnioskowała o wprowadzenie  2 poprawek: 
- „Budowa kanalizacji  ul. Błonie od strony Oczyszczalni” na 2016 rok.    
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarzekowice.” 
                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił zebranych do dyskusji. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
- Zapytał: Dlaczego wnioskowane prace nie mogą być wykonane z pieniędzy uzyskanych na 
usuwanie skutków powodzi (17 mln zł) ? 
(Są to tereny popowodziowe i nie ma potrzeby angażowania środków własnych.) 
- Powiedział, że był przyjmowany harmonogram prac kanalizacyjnych i ulica Błonie miała 
być wykonana w 2014 roku. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Pieniądze Miasto otrzymało z „Funduszu Solidarności” z Brukseli na konkretne zadania (na 
które złożono wymagane wnioski) i nie ma możliwości jakichkolwiek zmian. 
- Część kanalizacji w Sandomierzu  udało się wykonać z Funduszu Solidarności Niemiecko – 
Polskiej (Sandomierz prawobrzeżny) 
- Obecnie nie spełniamy wymogu odpowiedniego zagęszczenia ludzi na 1 kilometr 
wykonanej kanalizacji. 
- Jeżeli inwestycja jest realizowana zgodnie z umową, to istnieje możliwość umorzenia  
w wysokości 20% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – I z tej możliwości 
miasto korzysta. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Na wczorajszej Komisji Radni zauważyli, że planowana jest realizacja kanalizacji przy ulicy 
Długiej (teren niezamieszkały, wręcz dziewiczy), a nie realizuje się kanalizacji na terenach 
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zamieszkałych od wielu lat np. ulice: Błonie, Podmiejska, Łąkowa, Przedmieście 
Zawichojskie. 
- Pierwotnie w projekcie nie było ulicy Błonie – „Jak to się stało?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Jak nie ma ludzi, to jest łatwiej realizować.” 
- Zaprasza, aby przyjrzeć się całej procedurze prowadzącej do uzyskania pozwolenia na 
budowę – „Nie jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić.” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „To w takim razie po co mówić o zagęszczeniu na 1 kilometr?” 
- Pomimo to, że na Osiedlu „Kamień Plebański” uzyskano wszystkie uzgodnienia, 
mieszkańcy wyrazili zgodę, to inwestycję wpisano dopiero „po wielkich awanturach”. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał: Czy Urząd Miasta monitoruje na bieżąco możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych, europejskich. 
Powiedział, że: 
 -  Dla Sandomierza wskaźnik koncentracji, o którym mówił Pan Burmistrz wynosi 120 osób 
na kilometr nowo wybudowanej sieci. 
- Jeżeli kanalizujemy tereny o dużym zagęszczeniu z środków własnych, to tracimy 
możliwość pozyskiwania tych funduszy w przyszłości. 
- Bardzo wiele miast kanalizuje z środków europejskich. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Oczywiście, że monitorujemy to na bieżąco”, chcemy pozyskiwać pieniądze, ale patrząc na  
warunki jakie należy spełniać „nie mamy szans”. 
- Jeżeli chodzi o wodociągowanie, to jest bardzo dobre, a z kanalizacją Miasta „nie jest tak 
tragicznie”. 
- Udało się uzyskać wsparcie na przebudowę Starego Miasta i „mamy porządną kanalizację  
i wodociągi, które powinny posłużyć kilkadziesiąt lat”. 
- Jeżeli będzie można pozyskać fundusze unijne, to z pewnością skorzystamy. 
- Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim dopiero  trwają konsultacje i  dyskusje na co zostaną 
przeznaczone fundusze unijne - „Jedno co wiemy, to że mają iść na innowacyjną gospodarkę 
– muszą być tworzone miejsca pracy.” 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział: 
- „I tu się zgadzam z Panem Burmistrzem i w tym kierunku należy iść.” 
- „Jak będzie praca, to ludzi będzie przybywać, mieszkań, będzie rozwój.”   
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Pan Maciej Stępień  
 
Zwracając się do  Radnego – Pana Zbigniewa Rusaka – powiedział, między innymi, że: 
- Radny mija się trochę z prawdą mówiąc, że na Komisji Budżetu i Finansów „zrobili mi 
dobrze, bo kolektor na ulicy Błonie został zrobiony”. 
- Uczestniczył w posiedzeniu tej  Komisji i był jednym z wnioskodawców.  
- Prosi, aby nie opowiadać takich rzeczy. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
- Powiedziała, że w załączonym do projektu uchwały harmonogramie „nie zauważyłam czy 
będą wykonywane prace na terenie Osiedla Spółdzielczego” (duża awaryjność np. przy  
Maciejowskiego 5 i 9) 
- Zapytała: czy jest przewidziany do realizacji „jakiś odcinek z zasobów Sandomierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ?”  
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Wodociągowanie” w Sandomierzu jest na poziomie 97 % (średnia krajowa) i Unia 
Europejska nie przeznacza funduszy na ten cel – Będzie natomiast dofinansowywać   
kanalizację i oczyszczalnie ścieków. 
- Sukcesywnie jest realizowane to co zostało zaplanowane – (ulica Błonie została przesunięta 
z 2017 roku na 2016 rok) 
- Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków, to nie ma zgody mieszkańców na tego 
typu rozwiązanie. 
-  Przewiduje, że w ciągu 2-3 lat  zostanie wykonana kanalizacja w granicach miasta. 
- Jeżeli chodzi o remont sieci w zasobach Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to ma 
świadomość, że istnieje taka potrzeba i w tej sprawie „spotkamy się z Panią Prezes” SSM. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Przewodniczących 
merytorycznych komisji o przypomnienie wniosku zgłoszonego przez te komisje. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów 
 
Powiedział, że Komisja, której przewodniczył, zaproponowała wpisanie w projekcie 
uchwały(w załączniku) 
„Budowa kolektora sanitarnego na 2017 rok od ulicy Błonie od Oczyszczalni Ścieków.” 
Prezes PGKiM zaproponował rok 2016. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod 
głosowanie powyższy wniosek i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział, że: 
- Jeżeli chodzi o ulicę Błonie, to przesunięcie realizacji na rok 2016  jest możliwe. 
- Prosi natomiast o niedopisywanie nowych zadań na rok 2014 (patrz wczorajszy wniosek 
Komisji). 
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- Nie jest to temat do końca przedyskutowany, nie ma go w projekcie i może nie być 
możliwości realizacji. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wnioskowała o dopisanie  
w załączniku do uchwały wykonanie w roku 2014 kanalizacji sanitarnej w ulicy Zarzekowice. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Bez względu na to, czy zostanie to zapisane, czy nie, ta inwestycja będzie realizowana. 
- Nikt przed laty nie przewidział, że Osiedle tak się rozbuduje i dzisiaj jest realna potrzeba 
modernizacji kanalizacji przy ulicy Zarzekowice. 
- Musimy w pierwszej kolejności przygotować dokumentację, aby oszacować koszty 
realizacji tej inwestycji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że w związku z wypowiedzią Pana Burmistrza wycofuje swój wniosek. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Przedstawiony Plan jest wewnętrznym Planem Przedsiębiorstwa – Rada może jedynie go 
zatwierdzić (po wcześniejszej aprobacie Burmistrza i stwierdzeniu jego zgodności ze Studium 
oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Rada jedynie zatwierdza  
uchwałę) 
-  Dopisywanie czegokolwiek w tym dokumencie bez uzgodnienia z PGKiM może  
skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, że nie może wycofać wniosku, bo „Nie jest Komisją”. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Zarzekowice w 2014 roku i zapytał: „Kto  jest za odrzuceniem tego wniosku?” 
Wynik głosowania: 11 „za”, 1 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały się” od głosu, 3 osoby nie 
głosowały. 
Wniosek został odrzucony. 
 
- Wobec braku dalszych uwag, wniosków  zamknął dyskusję. 
 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia  wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 
2014 – 2017 (z uwzględnieniem przyjętego wniosku). 
-  Na podstawie wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3. „wstrzymujących się” od głosu  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                               Uchwały Nr XXXVII/380/2014 
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014 – 2017 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Opinie Komisji: 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia negatywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała negatywnie w/w projekt uchwały. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia negatywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi: 
- Gdyby na posiedzeniach Komisji miał taką wiedzę na temat materiałów złożonych przez 
PGKiM  jak w dniu dzisiejszym, „dyskusja by była całkiem inna”. 
- Uczestniczył we wszystkich komisjach poświęconych temu wnioskowi i dokładnie 
wysłuchał wszystkich opinii na ten temat. 
- Nie będzie chował głowy w piasek: „Osobiście nie znalazłem żadnych podstaw, aby na dzień 
dzisiejszy mówić, że podwyżka cen jest nieuzasadniona.” 
- Po przeanalizowaniu materiałów doszedł do wniosku, że nie ma racji, chciał to otwarcie 
powiedzieć i będzie głosował za podwyżką. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi: 
- „Szanuję bardzo zdanie i osobę mojego Przedmówcy, ale nie mam tego szczęścia  
i znalazłem w propozycji tej uchwały szereg elementów, które budzą moje wątpliwości  
i z którymi się nie zgadzam.” 
- Niezrozumiała dla Radnego jest podwyżka szeregu opłat o przykładowo: 2,4 %; 2,7 %;  
6,2 %, 5,15 % - przy założeniu, że inflacja wynosiła 0,7% (a ceny wody i ścieków są 
podnoszone  co roku) 
- Ma świadomość, że szereg  rzeczy podrożało, ale  np. paliwo  jest tańsze. 
- Odbiorców podzielono na 2 grupy: odbiorcy indywidualni i odbiorcy pozostali. 
 Do tzw. gospodarstw domowych zaliczono szkoły, przedszkola, publiczną służbę zdrowia 
itd. 
Nasuwa się szereg wątpliwości: Dlaczego do tej grupy zaliczono prywatne przedszkola  
prowadzące przecież działalność gospodarczą lub co z płatnikami prowadzącymi w swoich  
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budynkach działalność gospodarczą lub np. w budynkach należących do spółdzielni 
mieszkaniowych. 
- Ma pytanie do Pani Mecenas: Dlaczego przy podejmowaniu uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia taryf nie zostały przygotowane 2 projekty uchwał, w tym projekt uchwały 
odrzucający zatwierdzenie zaproponowanych taryf w przypadku, gdy radni mają uzasadnione 
wątpliwości i zastrzeżenia co do kalkulacji i propozycji cen? 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
 
„Jeżeli Pan Burmistrz…” 
    
Pan Janusz Sochacki 
 
Kontynuując powiedział: 
- „Nie Pan Burmistrz, tylko Rada, bo to Rada przyjmuje uchwałę.” 
- Nie umieszczając 2. projektów uchwał pozbawiamy każdego możliwości zaskarżenia 
uchwały. 
- Główny zarzut jest taki, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sandomierzu z roku na rok podnosi ceny zdecydowanie powyżej poziomu inflacji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, miedzy innymi, że; 
- „Będziemy inwestować, będziemy rozwijać, kolejny pakiet przywilejów dla 
Przedsiębiorstwa” (przyp. wody deszczowe). 
- W  omawianym projekcie nie ma ani jednej propozycji modernizacji i remontów 
dotyczących prawej części Sandomierza – Od 4 lat ani złotówka nie została przeznaczona  
z budżetu Miasta na prawą stronę. 
- Trzeba przeanalizować temat i zastanowić się nad gospodarką wodno- ściekową 
Sandomierza. 
- Wprowadzane są nowe technologie, nowe rozwiązania, a potem i tak wszystko drożeje. 
- Z rozmowy z Mieszkańcami Osiedla wynika, że im więcej oszczędzają, tym opłaty są 
wyższe. 
- Czeka na czasy kiedy Prezes PGKiM powie, że nie podnosi opłat za wodę i ścieki lub kiedy 
„kiedy sięgniemy tego pułapu który wytrzymamy”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, miedzy innymi, że: 
- Wysłuchał opinii kolegów i „nie czuje się marionetką”. 
- Jeżeli Radni chcą coś zrobić dla ludzi, to może należy pomyśleć o dopłacie: dajmy z Miasta 
tak, żeby nie podnosić tej ceny.” - A nie na sesji opracowywać plan kanalizacji – Od tego są  
wykształceni, dobrze zarabiający ludzie w „naszym Przedsiębiorstwie”. 
- „Dlaczego wzorem innych Miast u nas jeszcze jest płatna komunikacja miejska ?”– Można 
dołożyć PGKiM i dla mieszkańców wprowadzić bezpłatną komunikację. 
- To jest wyjście do Mieszkańców. 
- „Ja myślę, że Koalicja taki projekt uchwały wprowadzi na przyszłą sesję.” 
- „I tutaj się sprawdzamy: co kto robi dla ludzi.” 
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Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie należy popadać w przesadę, bo podwyżki czasami są konieczne. 
- Średnia łączna cena za wodę i ścieki w Polsce wynosi 10,87 zł brutto - w Sandomierzu 8,99 
zł brutto ( jest  niższa o 18 %). 
- Trudno również przewidzieć jak będą się kształtować ceny w przyszłości. 
- Przedsiębiorstwo PGKiM obniża koszty (zatrudnienie spadnie o 11 osób, premie 
zmniejszono o 10 %). 
- W Sandomierzu w latach 2010-2012 przeprowadzono inwestycję: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej”, przeprowadzono budowę nowej nitki kanalizacji sanitarnej  
i w konsekwencji Przedsiębiorstwo zapłaciło podatek w wysokości 517 tys. zł. 
- Z roku na rok spada sprzedaż wody dla ludności, bo ubywa mieszkańców, bo ludzie 
oszczędzają wodę – stąd przyjęty niższy pułap sprzedaży wody . 
- Duży odbiorca wody również kupuje coraz mniej wody, a wniosek PGKiM  
o wprowadzenie dodatkowej taryfy dla tej firmy „nie spotkał się z najlepszym odbiorem”. 
- Im mniejsze zużycie, tym wyższe opłaty. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie pociesza Go fakt, że woda w Sandomierzu jest tańsza o 20 % od średniej krajowej. 
- Chce przypomnieć, że przeciętny Mieszkaniec Sandomierza nie ma pensji w wysokości 
średniej krajowej. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Idąc tokiem rozumowania Pana Prezesa PGKiM to w przyszłym roku woda podrożeje o 5%, 
a ścieki o 16%, bo liczba mieszkańców znowu zmaleje, a Huta weźmie mniej wody, bo  
„połowa Huty” już jest w Machowie. 
- Wpadamy w jakiś zaklęty krąg: woda i ścieki są drogie, wszyscy oszczędzają, zużycie 
spada, to w kolejnym roku Przedsiębiorstwo podnosi ceny. 
- Rada Miasta od 6-7 lat nie potrafi przeforsować pewnych rzeczy („Może Pan Burmistrz 
również nie chce”). 
- Ma przed sobą opinię na temat wniosku złożonego przez PGKiM podpisaną przez Zastępcę 
Burmistrza, z której absolutnie nie wynika czy wzrost ceny wody i ścieków jest celowy. 
- To na w/w opinii w dużej mierze powinni się opierać Radni, a nie ma w niej ani jednego 
zdania czy koszty ponoszone przez PGKiM są uzasadnione. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Mowa jest o podwyżce 8 gr za wodę netto + 29 gr netto za ścieki + 8 % VAT co w sumie 
daje 40  gr. 
- Wszystkie trzy komisje zajmujące się tym tematem zaopiniowały projekt uchwały  
   negatywnie (Poza Panem Jackiem Dybusem, który „ doznał olśnienia”) 
- Temat ten wraca jak bumerang od wielu lat. 
- Chce wiedzieć czy któraś z komisji zwróciła się np. do Pana Burmistrza, do radców 
prawnych „co ew. można zrobić w tej sprawie”. 
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- Czy zostały procedury zachowane, czy Państwo Radni dopełnili powyższego. 
- Tylko od Pana Janusza Sochackiego usłyszała, że w zasadzie powinna być uchwała 
negatywna. 
- Czy ktoś z Komisji wnosił, żeby taka uchwała została przygotowana. 
- Nawet jeżeli wszyscy Radni podniosą rękę na „nie” , to i tak  podwyżka wejdzie  
„z automatu”.   
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział ad vocem do Pani Marii Aleksandrowicz: 
- Zgadza się z Panią Prezes, ale wnioski które się nasuwają, są zgoła inne. 
- Ostatnio tak prężna instytucja jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przygląda się  
cenom wody i ścieków np. w byłym Województwie Tarnobrzeskim (Stalowa Wola, Nisko)  
i w konsekwencji zostały zakwestionowane ceny wody oraz nałożono na przedsiębiorstwo 
kary. 
- Prawdą jest, że rola Radnych przy ustalaniu  taryf za wodę i ścieki jest niewielka, natomiast  
takie podmioty jak spółdzielnie mieszkaniowe, Mieszkańcy mają możliwość zaskarżenia taryf 
do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział – zwracając się do Pani Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
między innymi, że: 
- Taka procedura była zachowana: w komisji uczestniczył Pan Burmistrz, wszystkie 
wątpliwości zostały bardzo dokładnie wyjaśnione przez Prezesa PGKiM oraz pracowników 
Nadzoru Komunalnego Urzędu. 
- Komisja zaopiniowała projekt uchwały  negatywnie z uwagi na  wysokość inflacji  podanej 
przez GUS. 
- Ta podwyżka to nie są „takie duże pieniądze”: Jeżeli gospodarstwo domowe zużywa 10 m ³ 
wody + kanalizacja to opłata na jedną osobę wzrośnie o 4 zł - Natomiast dla Przedsiębiorstwa  
to jest dużo (bo są awarie, remonty itd.) 
- Wielokrotnie podnosił to, że w tzw. starej Unii (Francja, Niemcy) podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą płacą mniej, niż gospodarstwa domowe – Radny uważa, że w Polsce 
podmioty gospodarcze traktowane są „po macoszemu”. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - udzielił głosu Panu Jerzemu 
Baranowi – Dyrektorowi Pilkington Polska, prosząc jednocześnie o kilka słów na temat ew. 
likwidacji Przedsiębiorstwa. 
 
Pan Jerzy Baran – Dyrektor Operacyjny Pilkington Polska 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zakład, którym kieruje zużywa mniej wody ze względów ekonomicznych, bo „nie jesteśmy 
w stanie przenieść wszystkich podwyżek na konsumenta” (przy rosnących cenach energii, 
gazu, malejących zaś od 10 lat cenach szkła). 
- Nie jest prawdą, że mniejsze zużycie wody wiąże się z powstałym Zakładem w Chmielowie, 
gdzie zostały przeniesione magazyny szkła i uruchomiono dodatkową produkcję. 
To co w Sandomierzu było, nadal w takim samym zakresie funkcjonuje. 
- Zwraca się do Rady Miasta o rozważenie dodatkowej taryfy dla Pilkington Polska – 
argumenty za:  
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- Woda jest dostarczana na tzw. wolny wylot (ciśnienie jest utrzymywane przez Zakład) 
- Na prośbę Samorządu Pilkington zlikwidował  dobrze funkcjonującą oczyszczalnię ścieków 
( cel: pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych przez Gminę). 
Jest rozważana możliwość powrotu do własnej oczyszczalni ścieków (koszt ok. 1 mln. zł) 
- Pilkington ma dwóch dostawców wody – „Pozostaje tylko kwestia, który kurek odkręcić,  
a który zakręcić”. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku kolejnych głosów  
w dyskusji: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Wynik głosowania: 2 „za”, 9 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” od głosu, 3 osoby nie 
głosowały  
 
- Stwierdził że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznosił obrady XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
    
Ad. 13  
 
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty    
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Poprosił o wyjaśnienie sensu zapisu punktu 3. projektu uchwały. 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
 
Udzielił wyjaśnień. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która obradowała w pełnym składzie urzędnik, który  
przygotował projekt uchwały, udzielił wyczerpujących wyjaśnień. 
- Jest zdziwiony, że to pytanie zadaje Członek Komisji Rewizyjnej. 
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Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, że jeżeli dla pozostałych Członków Rady zapis jest jasny, to wycofuje to pytanie. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  
„wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XXXVII/381/2014 

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty  
za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności wspólnie z Komisją Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
- Zapytał o wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji lub pracę w zespole 
Komisji. 
- Wnioskuje, aby osoba, zajmująca się zawodowo „tymi sprawami” nie pobierała diety za 
udział w posiedzeniu w/w komisji (urzędnik, radny). 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że diety – jak wyżej – są uregulowane ustawowo. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Z zapisu w projekcie uchwały wynika, że wysokość diet zostanie ustalona w przyjętym  
Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 
- W kolejnym projekcie uchwały na stronie 15 jest określona kwota: 10 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę tj. ok. 180 zł. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący 
Rady Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
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- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXVII/382/2014 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sandomierzu 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na 2014  rok.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności wspólnie z Komisją  Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta -   
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXXVII/383/2014 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014  rok.   
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej 
 (Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Tomasz Masternak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia - powiedział, że  Komisja, której przewodniczył, zaopiniowała pozytywnie 
projekt w/w uchwały. 

                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXVII/384//2014 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 
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Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2014 – 2020.  
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Tomasz Masternak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia - powiedział, że Komisja, której przewodniczył, zaopiniowała pozytywnie 
projekt  uchwały. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.            
 
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi do projektu uchwały – Brak zgłoszeń 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 19 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXXVII/385/2014  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2014 – 2020.  
 
Ad. 18  
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania  
finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  
lata 2014 – 2020   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie Komisji: 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności wspólnie z Komisją  Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – powiedział, że Komisja wspólna zaopiniowała 
pozytywnie w/w projekt uchwały. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział, że obecnie jest wpisane 150%, w ubiegłym roku było 200%. 
- Zapytał: Czy powyższe oznacza, że część dzieci dotychczas korzystających z pomocy 
zostanie jej pozbawione? 
 
Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- W ramach ustawy obowiązującej do końca grudnia 2013 roku kryterium było podwyższone 
do 200 %. 
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- Przepisy przyjęte w grudniu ubiegłego roku dopuszczają możliwość dofinansowania do 
150%, ale pod warunkiem, że zostanie przyjęta stosowna uchwała (obecnie obowiązuje  
100%). 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
„Czy to pozbawia jakąś część dzieci pomocy?” 
 
Pani Dorota Tarnawska – OPS w Sandomierzu 
 
Powiedziała, że dotyczy to około 30. dzieci, którym „będziemy się starali pomóc w innej 
formie”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że nie może znaleźć w dokumentach „ile to wynosi konkretnie ?”.  
 
Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji Świadczeń OPS w Sandomierzu  
 
Powiedziała, że: 
- 100% w rodzinie – 456 zł 
   Osoba samotna – 542 zł 
- W 2013 roku z tego typu pomocy skorzystało: 219 dzieci w Szkołach Podstawowych  
   i Gimnazjach, 71 dzieci w przedszkolach, 80  osób dorosłych, 140 osób - pomoc finansowa  
   na zakup ciepłych posiłków) 
- 60 % stanowi dotacja, 40% środki własne  Gminy. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał: Jaką to kwotę stanowi w budżecie? 
 
Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji Świadczeń OPS w Sandomierzu 
 
„300 tysięcy zł, również w tym roku.” 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak kolejnych  zgłoszeń 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na  lata 2014 – 2020   
-  I na podstawie  wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od 
głosu i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                               Uchwały Nr XXXVII/386/2014 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  
nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania  finansowego gmin 
w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014 – 2020   
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie  nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r.   

 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
 
Opinie Komisji: 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności wspólnie z Komisją  Opieki 
Społecznej,  Ochrony Rodziny i Zdrowia – powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 
w/w projekt uchwały. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał uchwałę pod głosowanie: 
  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXVII/387/2014 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 
marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
27 lutego 2013 r.   

 
Ad. 20  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie Komisji: 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności wspólnie z Komisją Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – powiedział, że w/w projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie. 
Pan Andrzej  Majewski  – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i  Sportu – 
powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wobec braku uwag, wniosków dot. projektu uchwały zamknął dyskusję. 
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- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie wyniku głosowania: 17 „za”, 0 
„przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXVII/388/2014 

w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu 
 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że w dniu wczorajszym wraz Panem Andrzejem Bolewskim uczestniczył  
w spotkaniu  zorganizowanym  przez  Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
na temat zabezpieczenia prawobrzeżnego Sandomierza przed „ew. powodzią i innymi 
nawałnicami”.  
 
- W celu zapobieżenia powyższemu: 
- Ma być zmodernizowana przepompownia przy ulicy Powiśle oraz wybudowana druga 
przepompownia na granicy Sandomierza i Gminy Gorzyce. 
- Wał od Sandomierza do mostu kołowego ma być podniesiony o 1,30 m. 
- Zostanie również podwyższony wał opaskowy. 
- Wycinka w tzw. międzywalu została wstrzymana z uwagi na protesty ekologów. 
   Pieniądze na wycinkę są, zmiana programów ekologicznych wymaga  szeregu konsultacji: 
planowane jest spotkanie z Ministrem Środowiska, Krajowym Dyrektorem Gospodarki 
Wodnej i Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
 
Ad. 21    
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty, jak niżej: 
- Powiedział, między innymi: 
              - Jako Przewodniczący Rady Miasta wziął udział w 19 imprezach. 
              - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Pan Ryszard Lewandowski uczestniczył   
                 w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi: 
          - Uchwałę RIO w Kielcach w sprawie planowanej kwoty długu oraz uchwałę RIO 
             w sprawie planowanego deficytu. 
          - Wpłynęły Sprawozdania za ubiegły rok z Prokuratury w Sandomierzu, Straży  
             Miejskiej w Sandomierzu oraz zgodnie z uchwałą wpłynęło Sprawozdanie  
             z Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego  S.A. 
          - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawie skargi PTTK Oddział  
              w Sandomierzu (doręczenie prawomocnego orzeczenia). 
          - Skargę na działalność OPS Pani A. W.*) (do rozpatrzenia przez  
             Komisję Rewizyjną Rady Miasta) 
    
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział zebranym, że w ramach dyżuru radnych Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
przedstawił kilku Radnym inicjatywę uznania 16 marca każdego roku Sandomierskim Dniem 
Pamięci Ofiar Niemieckiego Terroru. 
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- Odczytał opinię prawną Radcy Prawnego Urzędu Miasta na temat  możliwości ustanowienia  
Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiego Terroru. 
 
Pan Z. P.*) - Mieszkaniec Sandomierza 
 
- Poinformował o nowopowstałej Grupie Inicjatywnej liczącej około 20 członków, której 
przedstawicielami są m.in.: Zbigniew Puławski oraz Pan Piotr Pawłowski - Prezes 
Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność” 
- Przedstawił autorski projekt Grupy Inicjatywnej, której celem jest utworzenie niezależnego 
Sandomierskiego Centrum Pamięci. 
- Odczytał pismo skierowane do Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i Pana 
Burmistrza Jerzego Borowskiego w powyższej sprawie zawierające, między innymi: 
              - Wyjaśnienia dotyczące celów i zadań, którymi będzie się kierowało Sandomierskie 
                 Centrum Pamięci (w tym inicjowanie badań nad martyrologią Sandomierza w  
                 latach 1939-1945, upowszechnianie wiedzy o terrorze i zbrodniach niemieckich   
                na ludności Sandomierza) 
              - Apel o uznanie 16 marca każdego roku Sandomierskim Dniem Pamięci Ofiar  
                Niemieckiego Terroru  
              - Prośbę o wsparcie duchowe, pomoc logistyczną i  pomoc finansową.  
 
Następnie Pan Z. P.*): 
- Wyjaśnił znaczenie historycznej daty 16 marca 1942 roku w historii ziemi sandomierskiej, 
przedstawiając rys historyczny tragicznych wydarzeń z tego dnia, podczas których niemieckie 
gestapo dokonało masowych aresztowań inteligencji sandomierskiej w wyniku których śmierć 
poniosło około 200 osób – mieszkańców Sandomierza i okolic 
- Przedstawił kopie dokumentów rejestrujących listę ofiar zbrodni, wśród których znajdowali 
się m.in.: ks. Antoni Rewera, ks. Antoni Tworek, Wacław Targowski (przedwojenny urzędnik 
magistratu w Sandomierzu), Karol Andrzejewski (Dyrektor Bratniej Pomocy) 
- Poinformował o istniejących na terenie Sandomierza tablicach upamiętniających wydarzenia 
z 16 marca 1942 roku tj.: tablica w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im.  
E. Kwiatkowskiego  w Sandomierzu, tablica znajdująca się w przedsionku Kościoła św. 
Józefa, tablica w Seminarium Duchownym  oraz  „Pomnik ofiar II Wojny Światowej na 
Skwerze” 
-  Przedstawił kopię obwieszczenia z dnia  29 czerwca 1949 roku  o nabożeństwie żałobnym  
w  Kościele św. Michała w Sandomierzu 
 
Pan  Marceli Czerwiński – Przewodniczący Pady Miasta powiedział ,że: 
- Wśród ofiar hitlerowskiej zbrodni znajdował się najmłodszy brat matki Przewodniczącego      
- Zenon Guz 
- Omawiając niniejszy temat i planując działania warto poznać stanowisko Rodzin Ofiar  
  tej zbrodni. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
- Powiedział, że omawiane wydarzenia historyczne z 16 marca 1942 nie znalazły do tej pory 
należytego opracowania w formie publikacji naukowej.  
- Wyraził potrzebę szerokiego zaangażowania radnych i mieszkańców w celu upamiętnienia 
tych  tragicznych wydarzeń. 
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Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
- Powiedział, że zbliża się data 16 marca i jest to okazja na zrealizowanie omawianego tematu 
i uczczenie pamięci Ofiar zbrodni hitlerowskiej.   
-  Złożył wniosek o podjęcie stosowanej uchwały na dzisiejszej sesji. 
 
Pan Radny Andrzej Bolewski 
 
- Powiedział, że podobny cel przyświecał organizatorom Uroczystości 75 - Rocznicy 
przyłączenia prawobrzeżnego Sandomierza w granice Miasta.  
-  Wyraził swoje poparcie dla omawianego projektu Sandomierskiego Centrum Pamięci.   
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że materiały zostaną przygotowane i omówione na komisjach a „sesję w 
granicach 15.  zorganizujemy i wtedy wszystko będziemy wiedzieli” 
- Zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad XXXVII sesji.  
 
Ad. 22 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Przedstawił trzy interpelacje: 
- Pierwsza dotyczy prośby mieszkańców apelujących o utworzenie placu zabaw na terenie 
Osiedla „Szpital”. 
Zdaniem Radnego koszt budowy placu zabaw jest nieduży. 
- Powiedział,, aby „pociągnąć” sprawę darmowych przejazdów komunikacji miejskiej -  
”Dla Mieszkańców jest to coś konkretnego co mogą od nas dostać.” 
 
Pan  Jacek Dybus 
 
- „Ten projekt był już przedstawiony  3 miesiące temu” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Kontynuując Radny powiedział: 
-„Ja tego nie widziałem na piśmie”  
- Kolejna interpelacja dotyczy zaniedbań przy odśnieżaniu chodników wzdłuż ulicy 
Mickiewicza, które przekraczają „wszelkie zasady dobrego smaku”  oraz „noszą znamiona 
przestępstwa”.  
Należy rozważyć przejęcie ulicy Mickiewicza od Starostwa (ze względu na powtarzające się 
zaniedbania Powiatowego Zarządu Dróg). 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- „Radny Skorupa Ameryki nie odkrył, prochu nie wymyślił.” 
- Sprawę budowy placu zabaw na nowo powstałym osiedlu przy Szpitalu uzależnia od  
odzyskania pieniędzy od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (a śmierć Prezesa TBS 
utrudnia procedurę odzyskiwania  pieniędzy). 
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- W kwestii darmowych biletów komunikacji miejskiej też jest „za” -  Należy tylko wskazać 
źródło finansowania (tj. komu zabrać?) 
- Ulica Mickiewicza „jest to problem Starosty i jako Burmistrz „nie będzie interweniował” 
Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu podjął stosowne kroki. 
 
 Pan Arkadiusz Strugała -  Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
 
Powiedział, że był gościem Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg, gdzie chciał  
wyegzekwować ze strony Starostwa oczyszczanie ulicy Mickiewicza, gdzie przedstawiono 
Mu wyrok sądu, nakazujący właścicielom posesji przyległych do ulicy Mickiewicza 
odśnieżanie chodników. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że:   
- Jest również problem z odśnieżaniem ulicy Lwowskiej. 
- Zorganizowane grupy pseudokibiców na meczach na stadionie MOSiR-u oraz tzw. ustawki  
kiboli na osiedlach, zaczynają zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Osiedla. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, że: 
- W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu prosi o wypracowanie spójnego 
Regulaminu Stadionu, który pozwoliłby Sandomierskiej Policji na skuteczną egzekucję prawa 
w przypadku wykroczeń i aktów wandalizmu na terenie obiektu.  
- Komendant Powiatowej Policji w Sandomierzu wystosował pismo do Dyrektora MOSiR-u 
w sprawie Regulaminu Stadionu. 
  
Pan Janusz Sochacki 
  
- Zapytał: Czy są podejmowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu  
jakiekolwiek działania z  „fatalnymi ciepłociągami” ogrzewającymi w zimie trawniki, ulice 
i chodniki, za co w konsekwencji płacą korzystający z centralnego ogrzewania (a są nowe 
technologie, straty ciepła można zminimalizować). 
- Powiedział, że obecnie „jest dobry klimat” do pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz: unijnych, 
na ekologię, z Funduszu Ochrony Środowiska, a nie widać aby Sandomierski PEC czynił 
jakiekolwiek starania w tym kierunku. 
 
Pan  Andrzej Gleń: 
 
-„Co z tymi wiatrakami”  
 
Pan Robert Piątek – Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. 
 
Powiedział, że: 
- Nie wymyślono rury, która ograniczyłaby straty cieplne do zera. 
- Wysokość strat „jakie generują rury zarządzane przez PEC” są w dopuszczalnych granicach. 
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Pan  Janusz Sochacki 
 
-„A konkretnie ile?” 
 
Pan Robert Piątek - Zastępca Prezesa PEC Spółka z o.o. 
 
Powiedział, że: 
- Straty ciepła w granicach 10%. 
-  „Istnieje pojęcie ekonomicznych strat ciepła, których my w tej chwili nie przekraczamy” 
- „Zawsze można ograniczać straty ciepła, tylko jakim kosztem ? 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Przedstawił działania podejmowane przez Spółkę podjęte w celu realizacji inwestycji: 
budowa wiatraków, w tym między innymi:: 
- Uzyskano zezwolenie na budowę wiatraków (grudzień 2012) 
-„Wszelkie badania zostały przeprowadzone” 
- Otrzymano zapewnienia ze strony Wojewody Podkarpackiego o wsparciu finansowym dla 
inwestycji w wysokości  60%. 
- Dalsze działania zostały wstrzymane z uwagi na zarzuty ekologów, iż planowana inwestycja  
naruszy warunki środowiskowe. 
- Decyzja o wstrzymaniu inwestycji została przez Przedsiębiorstwo zaskarżona do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ze względu na opieszałość SKO – Prezes 
PGKiM skierował sprawę do Sądu Administracyjnego.  
- Jego zdaniem ze względu na fałszywe podejście do ekologii inwestycja stanęła w tzw. 
martwym punkcie.  
 
Pan Radny Piotr Majewski  
 
W imieniu mieszkańców ulicy Maciejowskiego zapytał Prezesa PEC: „Co to jest wspólne 
ogrzewanie” (zwracając jednocześnie uwagę na rosnące rachunki za ogrzewanie mieszkań)  
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił Zastępcę 
Prezesa PEC-u o udzielenie odpowiedzi na pytanie Radnego – Pana Piotra Majewskiego – na 
piśmie.  
  
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Powiedział, odnosząc się do wypowiedzi Radnego – Pana Piotra Majewskiego, iż to 
Komenda Wojewódzka Policji zatwierdza regulamin stadionu. 
- Przypomniał o odbywającym się swego czasu meczu międzynarodowym i wówczas Stadion 
Miejski spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa i „wszystko było w porządku”.  
 
Pan Andrzej Majewski 
 
Powiedział o: 
- Zaśmieconej skarpie idąc w kierunku Pilkingtona. 
- Problemie zgłaszanym przez Mieszkańców dot. mandatów parkingowych (zbyt szybkie 
karanie za brak  tej opłaty). 
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Pan Arkadiusz Strugała - Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu  
 
Powiedział, że: 
- Problem jest mu znany i wyjaśnił, skąd się biorą „ró żnice czasowe”. 
- Mandat jest konsekwencją postępowania niezgodnego z zatwierdzonym przez Burmistrza 
  Miasta Sandomierza Regulaminem Stref Płatnego Parkowania w Sandomierzu.  
- Zdarza się, że wersja  kierowcy pojazdu nie  jest zgodna ze stanem faktycznym, łatwym do 
weryfikacji. 
 
Ad. 23  
Zamknięcie obrad. 
  
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXXVII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 
 


