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Protokół nr 29 
z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza 

17 sierpnia 2016 roku – Ratusz 

 

Godz. rozpoczęcia sesji – 8.00 
Godz. zakończenia sesji – 8.55 
 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Ad.1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXIX sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza. 

 W XXIX sesji uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej Liście obecności. 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
Radni: Pan Jacek Dybus, Pan Tomasz Frańczak, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Pan Andrzej Gleń, Pan Marcin Marzec, oraz Pani Mariola Stępień, usprawiedliwili 
swoją nieobecność. 

 
Ad. 2  
Powołanie sekretarza obrad      
                               
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o wybór sekretarza 
dzisiejszej sesji i: 
- Zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Jerzego Żyły (który wyraził zgodę na pełnienie 
obowiązków sekretarza XXIX sesji Rady Miasta) 
-  Z uwagi na brak innych zgłoszeń, poddał pod głosowanie w/w kandydaturę. 
W wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu,  
(radny – Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
 - stwierdził, że Pan Jerzy Żyła został sekretarzem XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 
  
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji punktu 3. 
porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XXIX sesji 
Rady Miasta zwołanej na wniosek Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza – 
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Uzasadniając swój wniosek powiedział, między innymi : 
- O konieczności rozliczenia dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz osiągnięcia efektu ekologicznego dla zadania: 
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„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sandomierza” w terminie do 31 
sierpnia 2016 roku. 
- Prace nad tym Programem trwają już od kilkunastu miesięcy. 
- Za wdrożenie w/w Programu  odpowiada Pani Angelika Kędzierska – Pracownik Wydziału 
Nadzoru Komunalnego UM. 
 
Na salę obrad wszedł  radny - Pan Zbigniew Rusak. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza  
 
Złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: Interpelacje  
i zapytania radnych. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Przypomniał, że wnioskodawcą dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji, jest Pan Marek Bronkowski 
– Burmistrz Sandomierza. 
- Zapytał Pana Burmistrza, czy wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad XXIX sesji ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się już za 2 tygodnie 
Zatem: wnioskowany punkt będzie w porządku obrad najbliższej  sesji.   
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
Zapytał: 
- Kiedy została zawarta umowa z AT Group S.A. i w jakim okresie firma miała wywiązać się 
z realizacji zadania ? 
- Czy dla załatwienia tak prostej sprawy należało zwoływać sesję nadzwyczajną ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wstępnie najbliższa sesja była planowana w dniu 24 sierpnia br., ale z uwagi na urlopy 
wakacyjne mógł być problem z zapewnieniem quorum  -  stąd zmiana terminu. 
- Podjęcie uchwały 31 sierpnia byłoby przekroczeniem terminu rozliczenia dotacji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  - Pan Robert Pytka - powiedział, między 
innymi: 
- Wspólnie z Panem Burmistrzem ustalił termin sesji na dzień 31 sierpnie br. 
-  Wkrótce okazało się, że jest problem z jednym projektem uchwały i będzie potrzeba 
podjęcia tej uchwały (tj. zwołania sesji) przed 31 sierpnia.  
- Gdyby wiedział wcześniej o konieczności podjęcia tej uchwały w w/w terminie, podjąłby 
inne działania. 
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Radny – Pan Andrzej Anwajler - zadał pytanie dotyczące terminu umowy. 
 
Pani Angelika Kędzierska – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Termin umowy z AT Group to dzień 31 sierpień  br. 
- Przyczyną zwołania dzisiejszej sesji jest sprawa umowy dotacyjnej zawartej  
z   Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach,  
w której zawarto zapis o dacie rozliczenia osiągnięcia efektu rzeczowego, (tj. opracowania 
dokumentu) oraz efektu ekologicznego (tj. przyjęcia stosownej uchwały). 
- W w/w terminie Miasto powinno prawidłowo rozliczyć umowę dotacyjną w wysokości 
49 000,00 zł. 
- O kalendarzu działań związanych z prawidłowym rozliczeniem w/w umowy w celu  
uzyskania zaświadczenia  o prawidłowym rozliczeniu dotacji (uzyskanie opinii, weryfikacja 
dokumentu, poprawki i inne). 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W Ratuszu odbyło się w tej sprawie spotkanie, a zainteresowanie ze strony radnych było 
niewielkie. 
- Nie ma czasu na dyskusję, bo musi wracać do pracy. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Otrzymał treść projektu uchwały w czwartek e-mail-em  
- Jest na urlopie i wiadomość odczytał dopiero w niedzielę. 
- Dziwi fakt, że dotacje należy rozliczyć do końca sierpnia, a tak późno przedkłada się projekt 
uchwały w tej sprawie. 
- Ta uchwała w przyszłości „będzie  skutkować wieloma ważnymi decyzjami” i jest 
zniesmaczony trybem jej procedowania. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że  Państwo radni: 
-   otrzymali treść tego dokumentu w lutym br., w marcu odbyły się konsultacje cyt.: „Czy 
Pan był?” 
- Od 5 miesięcy mają ten dokument i trudno mówić o zaskoczeniu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Podziękował za dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  - Pan Robert Pytka - stwierdził przyjęcie przez 
Radę Miasta porządku obrad  XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza - jak niżej: 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta  
     Sandomierza”. 
 5. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o zabranie głosu  Panią 
Katarzynę Budzisz – Przedstawiciela AT GROUP S.A. - Autora opracowania. 

Pani Katarzyna Budzisz przedstawiła – w skrócie – ogólne założenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza (jak załącznik do projektu uchwały) 

Po wystąpieniu Pani Katarzyny Budzisz, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  – otworzył dyskusję. 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  

Powiedział, między innymi: 
- Przejrzał dokument i uważa, że wskaźnik dla źródeł odnawialnych jest bardzo mały i wynosi 
zaledwie 0,31 % (na terenie kraju  jest to 15%). 
- Z omawianego dokumentu wynika (tabela na stronie 120), że w pozycji „Oświetlenie”  jest 
„O” - dlaczego nie przewidziano energooszczędnego oświetlenia (np. dla Urzędu Miejskiego, 
PEC-u). 
- W tym Planie brak również propozycji zastąpienia zwykłej energii energią odnawialną. 
- O dopłatach do instalacji fotowoltaicznej dla osób prywatnych. 
 
Pani Katarzyna Budzisz  - Przedstawiciel AT GROUP S.A. 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Przedstawiony dokument musi być spójny z zaplanowanymi inwestycjami, tj.  
z obowiązującym Wieloletnim Planem Finansowym dla Miasta Sandomierza (co nie znaczy, 
że nie można takich inwestycji wprowadzić). 
- O odnawialnych źródłach energii. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
- Powiedział, że w prasie lokalnej można było przeczytać, że na tzw. Gęsiej Wólce jest  
planowana farma fotowoltaiczna. 
- W omawianym dokumencie nie ma na ten temat ani słowa. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że jeżeli tego typu inwestycja zostanie zaplanowana w budżecie 
(tj. w WPF), to automatycznie zostaje wpisana do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To Pan Burmistrz tworzy budżet, a nie ma takiej pozycji w WPF, chociaż byłoby to  
z korzyścią dla Mieszkańców Sandomierza. 
- Fotowoltaika jest przez Burmistrza traktowana po macoszemu. 
 
Pan Janusz Czajka – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy ew. zmiany wprowadzane w omawianym dokumencie będą się wiązały  
z dodatkowymi kosztami  (na rzecz AT Group, poza kwotą 49 000,00 zł) ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Umowa ze Spółką dotyczyła opracowania omawianego dokumentu. 
- Dalsze działania nie wymagają współpracy z AT Group S.A. (w razie potrzeby dokument 
zostanie uzupełniony we własnym zakresie).   
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi; 
- W przedstawionej prezentacji była mowa o  planowanym przez PGKiM zakupie niedawno 
przecież wymienionych pojazdów. 
- Czy w/w Spółka ma zamiar wymienić tabor ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Ten tabor ma już prawie 6 lat i jest wyeksploatowany. 
- Zakłada, że PGKiM ma środki i ten zakup zrealizuje. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O podjęciu działań zmierzających do włączenia do Programu niektórych budynków  
należących do Powiatu Sandomierskiego (np. szpital) 
- Chce wiedzieć, w którym miejscu tego Programu jest zapisana inwestycja pn. róże. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To instytucje powiatowe oraz inne podmioty powinny być zainteresowane tym Programem. 
- Informacja na temat w/w Programu była bardzo szeroka, a niestety zainteresowanie  
niewielkie. 
- cyt. ”Nie będziemy nikogo prowadzić za rękę.” 
- Nie wie o co chodzi z tym rosarium. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zwracając się do radnego – Pana 
Roberta Kurosza: 
- Odczytał zakończenie Uzasadnienia do projektu uchwały. 
- Powiedział, że od 40 minut dyskutujemy o programie dot. niskoemisyjności. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pomylił się. 
- Podczas spotkań do omawianego programu była mowa o potrzebie zatrudnienia osoby 
odpowiedzialnej za energetykę (główny energetyk ?) 
- Bardzo prosi o cyt.: „taką osobę” jak najszybciej, aby służyła pomocą wszelkim instytucjom 
i firmom. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że  
dokument zawiera stosowny zapis (patrz strona 17). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że planuje zatrudnienie doradcy ekonomicznego od nowego roku. 
 
 Pan Marceli Czerwiński - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że ma nadzieję, że autorzy Programu cyt.: „przeszli się” po Mieście przed 
opracowaniem tego dokumentu, a nie tworzyli go na podstawie cyt.: „czegoś czego nie 
widzieli”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zbierano informacje od radnych, instytucji, przedsiębiorców i innych podmiotów  
zainteresowanych Programem. 
- Następnie dokonano selekcji zadań, ubrano w normy prawne i przedstawiono dokument. 
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Pani Katarzyna Budzisz – Przedstawiciel Spółki AT Group  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Obserwacja nie mogła być podstawą do ujęcia zadania w Programie. 
- Opracowanie zawiera tylko to, co zostało przedstawione na piśmie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- cyt.: „Ambicje mamy sprecyzowane”: biblioteka, park. 
- Pan Burmistrz podjął pewne działania, aby dać szanse  cyt.: „naszym pomysłom”. 
- Są sygnały, że niektóre gminy otrzymują po kilkadziesiąt  milionów. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, wobec braku dalszych głosów dyskusji  
- Powiedział, że na stronie 40. przywołana jest nieaktualna Strategia Rozwoju Miasta   
Sandomierza. 
- W obecnie obowiązującej jest zapis o kolektorze słonecznym na basenie.  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały nr XXIX/321/2016  
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta  Sandomierza”. 

 
Ad. 5  
Zamknięcie obrad. 
 
 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w Sesji i zamknął XXVII Sesję Rady Miasta. 
 

 
             Robert Pytka 

                              Przewodniczący  
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza  

             
Protokół sporządziła:  
Jadwiga Rostocka 
Inspektor  
Wydział Organizacyjny UM  
 


