
Protokół Nr 46 

z XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 9:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:55 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLVI sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum obecnych było 

19 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Pan Marcin Marzec i Pan Zbigniew Rusak. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza Pan 

Marek Bronkowski, Sekretarz Miasta Sandomierza Pan Andrzej Gajewski oraz Skarbnik Miasta 

Sandomierza Pani Barbara Grębowiec. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 

przybyłych mieszkańców.   

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował na sekretarza 

obrad radnego Andrzeja Anwajlera. Radny Andrzej Anwajler wyraziła zgodę. Pan Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie za kandydaturą radnego Andrzeja Anwajlera.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 19 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wybór radnego Andrzeja 

Anwajlera na sekretarza obrad. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta przedstawił porządek obrad, jak niżej:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Sandomierza - przegląd zagadnień                    

w zakresie modernizacji i rozwoju" -  prezentacja przygotowana przez PGKiM Sp. z o.o.             

w Sandomierzu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie programu   opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po 

gimnazjach włączonych do szkół podstawowych. 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza               

w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 

przewodniczących tych komisji.  

23. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

24. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

25. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

26. Zamknięcie obrad. 

 

Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił o zdjęcie                     

z porządku obrad pkt. 15 tj. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowej ze względu na brak dostarczonego protokołu przez Spółdzielnie Gruntową Nadbrzezie                

i wprowadzenie trzech nowych projektów uchwał do porządku obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – dot. przebudowy ul. 

Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu; 

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

realizację w 2018 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego                 

w Sandomierzu”. 
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3. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2017-2029. 

W uzupełnieniu radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że 

stosowne materiały radni otrzymali przed posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto w dniu 

wczorajszym wpłynęło do Biura Rady Miasta pismo o wycofaniu poprzednich wersji projektów 

uchwał. Radny Andrzej Anwajler powiedział, że obowiązuje 7 dniowy okres zapoznania się                    

z materiałami przez radnych i nie ma potrzeby tak szybkiego procedowania. Burmistrz Miasta 

Sandomierza Pan Marek Bronkowski powiedział, że kwestie zawarte w projektach uchwał były już 

omawiane a nowe wersje zawężają zakres prac dot. przebudowy ulic jedynie do przebudowy ul. 

Maciejowskiego i Cieśli w związku z faktem, że miasto może złożyć tylko jeden wniosek                     

o dofinansowanie z rządowego programu budowy dróg lokalnych. Radny Andrzej Gleń powiedział, że 

wszystkie nowe projekty uchwał były opiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. Radny 

Wojciech Czerwiec powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów opiniuje projekty uchwał, które 

następnie zostają zdjęte z porządku obrad. Radny Andrzej Bolewski z kolei powiedział, że miasto 

musi mieć jasne priorytety co do modernizacji sandomierskich dróg. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

nowego punktu tj.: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady 

Miasta Sandomierza.   

Więcej uwag co do porządku obrad nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przyjęcie 

poszczególnych wniosków co do zmian w porządku obrad. W pierwszej kolejności głosowano za 

zdjęciem pkt. 15 porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie tego 

punktu z porządku obrad. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały wnioskowanej 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza, tj.: 

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

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Wynik głosowania: 

 „za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały wnioskowanej 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza, tj.: 

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

realizację w 2018 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego                

w Sandomierzu”. 

Wynik głosowania: 

 „za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały wnioskowanej 

przez Burmistrza Miasta Sandomierza, tj.: 

1. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2017-2029. 

Wynik głosowania: 

 „za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady 

Miasta Sandomierza.   

Wynik głosowania: 

 „za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego projektu uchwały do porządku obrad. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie.  
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Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uporządkował porządek 

obrad i przedstawił go radnym, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Sandomierza - przegląd zagadnień             

w zakresie modernizacji i rozwoju" -  prezentacja przygotowana przez PGKiM Sp. z o.o.                

w Sandomierzu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizację w 2018 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego              

w Sandomierzu”. 

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

lata 2017-2029. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady 

Miasta Sandomierza.   

19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po 

gimnazjach włączonych do szkół podstawowych. 

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza                

w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 

przewodniczących tych komisji.  

26. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

27. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

28. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
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29. Zamknięcie obrad. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił                                   

o przegłosowanie w całości porządku obrad. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

porządku obrad. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przyjęcie 

protokołu z XL sesji Rady Miasta Sandomierza, który w ustawowym terminie był do wglądu w Biurze 

Rady Miasta. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że „przeciw” 

głosowała radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się radnej: „Co w protokole 

się nie zgadza z zapisem sesji? 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek odpowiedziała, że: „napisze na piśmie”. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza kontynuował: „Czy Pani zapoznała 

się z protokołem z XL sesji?” 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek odpowiedziała, że: „nie”. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: „To dlaczego Pani nie zgadza się   

z protokołem, skoro Pani się z nim nie zapoznała?” 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek odpowiedziała, że: „bo go nie czytałam, muszę go 

przeczytać”.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XL sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

"Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Sandomierza - przegląd zagadnień w zakresie 

modernizacji i rozwoju" -  prezentacja przygotowana przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że prezentacja 

została wysłana do wszystkich radnych w formie elektronicznej i udzielił głosu Panu Markowi 
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Bronkowskiemu Burmistrzowi Miasta Sandomierza, który powiedział, że ta prezentacja ma na celu 

rozpocząć rozmowy na temat przyszłości gospodarki wodno - ściekowej w Sandomierzu.  

Prezentację dot. „Gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza – przegląd zagadnień 

w zakresie modernizacji i rozwoju” przedstawili: Pan Ryszard Latawiec Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. oraz pracownik tej spółki Pan Kazimierz 

Stolarski, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował za prezentację                    

i poprosił o zadawanie pytań. Pytania zadali: 

 

Radny Sylwester Łatka: 

1. Czy wszystkim mieszkańcom Sandomierza obniżono ceny za wywóz nieczystości płynnych, 

czy tylko tym zamieszkałym w aglomeracji? 

2. Jaki jest koszt modernizacji kanalizacji burzowo – sanitarnej na ul. Żeromskiego                     

w Sandomierzu? 

 

Pan Kazimierz Stolarski, pracownik PGKiM Sp. z o. o.  

Koszty wywozu nieczystości płynnych zostały obniżone wszystkim mieszkańcom Sandomierza. 

Natomiast koszt modernizacji samej ul. Żeromskiego w Sandomierzu wynosi 400 000,00 zł. 

 

Pan Ryszard Latawiec, prezes PGKiM Sp. z o. o.  

Spółka jak i miasto chcą utrzymać opłaty za wodę i ścieki na tym samym poziomie co są obecnie lub 

nawet obniżyć. Spółka ze względów finansowych za mało prowadzi inwestycji odtworzeniowych.  

 

Radny Jacek Dybus: 

1. Ile wynosi kilometraż sieci kanalizacyjnej w Sandomierzu?  

2. Dlaczego dzieli się mieszkańców na dwie strefy mieszkających w aglomeracji i poza nią? 

3. Dlaczego Miasto Sandomierz nie tworzy awaryjnych studni, które będą niezbędne                        

w sytuacjach kryzysowych dla miasta? 

 

Pan Ryszard Latawiec, prezes PGKiM powiedział, że spółka nie dzieli mieszkańców, ale jak będą 

lepsze możliwości finansowe spółki również przy udziale miasta to wówczas PGKiM będzie mogła 

budować sieci kanalizację poza strefą aglomeracji miasta. Poza tym istnienie strefy aglomeracji 

wynika z przepisów prawa i uchwały Rady Miasta Sandomierza. Ze względu na charakter zabudowy 

miasta odległości są coraz większe a to generuje koszty planowanych inwestycji. Ponadto Pan Ryszard 

Latawiec powiedział, że mieszkańcy Sandomierza więcej kupują wody jak odprowadzają ścieków 

płynnych.    

 

Radny Andrzej Bolewski: 

1. Proszę o uzupełnienie prezentacji gospodarki wodno – ściekowej o prawobrzeżny Sandomierz 

– mając na uwadze planowaną budowę oczyszczalni ścieków przez Pilkington Polska.  

Ponadto radny Andrzej Bolewski powiedział o gospodarce wodno – ściekowej w Sandomierzu                     

i działaniach spółki w tym zakresie. 

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Piotr Majewski, Robert Pytka                     

i Tomasz Frańczak. Rada Miasta Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie. 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Robert Pytka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 
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Pan Kazimierz Stolarski, pracownik PGKiM Sp. z o. o.  

Prawobrzeżna część miasta Sandomierza jest w znacznej mierze skanalizowana choć i tak są potrzeby, 

ale mające charakter punktowy. Natomiast każde nowe przyłączenie danej nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej wymaga budowy przepompowni ścieków.  

 

Radny Jerzy Żyła: 

1. Jaki procent Miasta Sandomierza znajduje się w strefie aglomeracji a jaki procent poza tą 

strefą? 

2. Jaka jest motywacja dla mieszkańców, którym obniża się koszty wywózki nieczystości 

płynnych w stosunku do zachęcania ich o współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej? 

3. Czy możliwa jest budowa odcina kanalizacji przy ul. Ożarowskiej w Sandomierzu przy stacji 

meteorologicznej? 

Pan Kazimierz Stolarski, pracownik PGKiM Sp. z o. o.  

Wszystkie wnioski o przyłącza do sieci kanalizacyjnej rozpatruje się indywidualnie. Ponadto nie ma 

konkretnych wyliczeń określających procent miasta, który znajduje się w strefie aglomeracji.  

 

Pan Ryszard Latawiec, prezes PGKiM Sp. z o. o.  

Liczy się także rentowność danego przyłącza. Względy ekonomiczne i transparentne zasady są bardzo 

istotne. 

 

Radny Marceli Czerwiński:   

1. Czy sandomierska oczyszczalnia dokonując zrzutów ścieków do Wisły oczyszcza je z metali 

ciężkich? 

2.  Czy jest możliwość podłączenia kanalizacji z ul. Henryka Sandomierskiego do kanalizacji 

znajdującej się na ul. Krętej w Sandomierzu? 

 

Pan Kazimierz Stolarski, pracownik PGKiM Sp. z o. o.  

Zrzuty wody przez sandomierską oczyszczalnię ścieków są najwyższej jakości. Ponadto kilkadziesiąt 

razy w roku są pobierane próbki wody do specjalistycznych badań. Cały zrzut wody jest w pełni 

kontrolowany i ewentualne uchybienia są natychmiast niwelowane. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Tomasz Frańczak. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Pan Ryszard Latawiec, prezes PGKiM Sp. z o. o.  

Planowana budowa oczyszczalni ścieków przez Pilkington Polska w Sandomierzu będzie o gorszych 

parametrach niż sandomierska oczyszczalnia. W związku z tym woda zrzucana przez tą oczyszczalnie 

do Wisły będzie gorszej jakości ze względu na charakter tej oczyszczalni.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

1. Czy można zwiększyć obszar aglomeracji w celu ubiegania się przez PGKiM sp. z o. o.,                

o środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacji? 

2. Zaapelował, by miasto ponownie dofinansowywało budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 

50% kosztów inwestycji.  

 

Radny Robert Kurosz: 

1.  Jakie są przychody i wydatki PGKiM sp. z o. o. związane z gospodarką wodno – ściekową? 
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2. Jaki są plany PGKiM sp. z o. o. na najbliższe lata, jeśli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej? 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że dodatkowe pytania 

radni mogą dostarczyć do Biura Rady Miasta, które zostaną przesłane do PGKiM Sp. z o. o.                   

w Sandomierzu.  

 

Pan Kazimierz Stolarski, pracownik PGKiM Sp. z o. o.  

Materiał przychodów i wydatków spółki w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej jest 

powszechnie dostępny, a prezentacja miała charakter informacyjny i nie wyczerpuje całości 

zagadnienia.  

   

Ad. 6 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisje Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

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

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził glosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/576/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

  

Ad. 7 

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

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny               

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził glosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/577/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 8 

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

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny           

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Poprosił o krótkie przedstawienie uzasadnienia do każdego projektu uchwały. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/578/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 9 

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

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny            

i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 



11 
 

opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna, projekt uchwały zakłada 

dofinansowanie zakupu pomp dla Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Dlaczego Miasto Sandomierz dofinansowuje Oddział Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala 

w Tarnobrzegu. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

W sandomierskim Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego funkcjonuje jedynie punkt a nie 

oddział. Najbliższy tego typu oddział funkcjonuje w Kielcach. Zgodnie z danymi statystycznymi 

Oddział Onkologii Klinicznej w Kielcach w 2016 roku przeprowadził 856 cykli chemioterapii i 1476 

porad ambulatoryjnych dla mieszkańców Sandomierza i powiatu sandomierskiego. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Popiera projekt uchwały o przekazanie kwoty 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pomp dla 

Oddziału Onkologii Klinicznej w tarnobrzeskim szpitalu. Ponadto zaapelował o dalsze rozmowy na 

temat tej ważnej dziedziny medycyny oraz na temat funkcjonowania sandomierskiego punktu 

onkologii na Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.   

 

Radny Jerzy Żyła: 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu nie może przeprowadzać takich zabiegów             

z dziedziny onkologii jak szpital w Kielcach czy w Tarnobrzegu. Dlatego również popiera projekt 

uchwały.  

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Również popiera projekt uchwały, gdyż mieszkańcom daje się nadzieje. Dzięki temu ludzie będą mieć 

bliżej do specjalistycznego oddziału onkologii. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Prosi o informacje jaka będzie forma przekazania tego dofinansowania. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Środki będą przekazane jako dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Takie 

działalnie jest zgodne z prawem i opinią świętokrzyskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Kielcach. 

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Janusz Czajka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Warto poprzeć tą uchwałę. Ale także powinniśmy rozpocząć działania zmierzające do otwarcia 

takiego samego oddziału w sandomierskim szpitalu. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Nie należy tworzyć takich samych oddziałów tak blisko siebie, gdyż odległość to zaledwie 15 km i nie 

ma problemów z dojazdem. Stworzenie takiego oddziału to są ogromne środki finansowe.  



12 
 

Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek: 

Składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnej 

Agnieszki Frańczak – Szczepanek pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego i zamknął dyskusję.  

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/579/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

Ad. 10 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Zmiana w budżecie dot. przesunięcia środków na zwrot dotacji dla ościennych gmin z tytułu 

uczęszczania sandomierskich dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się 

poza terenem Sandomierza. 

  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił Komisje Budżetu                 

i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, 

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

otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Kolejne przesunięcia w budżecie miasta dot. oświaty i wychowania są przejawem błędnego 

planowania budżetu na etapie jego konstrukcji. Czy te przesunięcia są skutkiem wdrożenia reformy 

oświaty. 
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Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przesunięcia w budżecie nie są związane z reformą oświaty a są skutkiem uszczuplenia budżetu dot. 

oświaty i wychowania na etapie planowania budżetu, gdyż w celu jego zrównoważenia część środków 

została przesunięta na inwestycje. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie jako wolne środki. 

Zostaną one uruchomione po 1 września 2017 roku.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Janusz Czajka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/580/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 11 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały dot. przesunięcia środków z zadania budowa oświetlenia ul. Koćmierzów na budowę 

oświetlenia ul. Salve Regina w Sandomierzu i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Zastępca 

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

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

w tym punkcie porządku obrad. 

 

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Miasto Sandomierz znowu dokłada do ulicy, której zarządcą jest Starosta Sandomierski. Przykre to 

jest, gdyż starostwo powiatowe nie utwardziło pomimo interwencji poboczy na tej drodze. 

 

Radny Andrzej Lebida: 

Zgadza się ze słowami radnego Marcelego Czerwińskiego. Brak poboczy powoduje niszczenie 

samochodów i zagraża bezpieczeństwu kierowców.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Andrzej Bolewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 
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 Radny Andrzej Anwajler: 

Powiedział, że ulica Salve Regina jest bardzo ruchliwą drogą i należy wprowadzić tam ruch 

jednokierunkowy „z góry na dół”. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Wprowadzenie zasady jednokierunkowości na ul. Salve Regina byłoby zbyt dużym utrudnieniem dla 

mieszkańców tej drogi. Ponadto wykonanie oświetlenia tej drogi jest na etapie wyłaniania 

konkretnego wykonawcy tego zadania.    

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Wprowadzenie zasady jednokierunkowości mogłoby nie dotyczyć mieszkańców tej ulicy. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Andrzej Bolewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Gleń: 

Droga Salve Regina jest bardzo uczęszczana, ale obecne rozwiązanie jest optymalne do którego 

mieszkańcy Sandomierza się przyzwyczaili. Z kolei utwardzenie poboczy powinno być priorytetem 

dla powiatu przy ewentualnym udziale Miasta Sandomierza.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Projekt uchwały dot. przesunięć w budżecie miasta na budowę oświetlenia ul. Salve Regina. Z kolei 

skala oszczędności przy budowie oświetlenia na ul. Koćmierzów poddaje pod wątpliwość sposób 

dokonywania wycen.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Trudno jest przewidzieć rzeczywiste koszty, które poniesie miasto na realizacje konkretnych zadań. 

To rynek dyktuje cenę. Wydział Techniczno – Inwestycyjny dokonuje wycen wg. obowiązujących 

przepisów i stawek.  

 

Radny Robert Pytka: 

Różnica między środkami planowanymi w budżecie a rzeczywiście poniesionymi w tym konkretnym 

zadaniu jest olbrzymia. Taka różnica powinna wynosić nie więcej jak 10% ogólnej wartości 

inwestycji. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Różnica między kosztami planowanymi a poniesionymi wynika z różnego zakresu robót. Pierwotnie 

planowano większy ich zakres stąd zabezpieczano większe środki. 

 

Radny Andrzej Lebida: 

Złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek formalny radnego 

Andrzeja Lebidy pod głosowanie. 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego i zamknął dyskusję.  

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/581/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 12 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały dot. przesunięcia środków w kwocie 18 000,00 zł na zakup wyposażenia dla grupy 

ratownictwa wodno – nurkowego „Świętokrzyskie” i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję 

Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radna Mariola Stępień 

Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedział, że opinia 

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

dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Czy ta grupa wodno – nurkowa „Świętokrzyskie powstanie na terenie Sandomierza? 

 

Radny Jerzy Żyła: 

Grupa wodno – nurkowa „Świętokrzyskie” działa już na terenie Sandomierza a dofinansowanie ma jej 

pomóc na zakup dodatkowego sprzętu.   

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Piotr Majewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Ta grupa działa na terenie Sandomierza na rzece Wiśle i służy głównie mieszkańcom miasta. To 

dofinansowanie jest na prośbę Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Bezpieczeństwo nie ma ceny. Dowiadujemy się o tym w momencie, kiedy sami potrzebujemy pomocy 

i wsparcia. Zaapelował o poprawę warunków pracy tej grupy dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu.   
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Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 19 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/582/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 13 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały dot. przesunięcia środków w kwocie 215 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa            

i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych” i poprosił Komisje 

Budżetu i Finansów o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

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

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały dotyczy zamiany środków z inwestycji rocznej na wieloletnią podzieloną na dwa 

etapy. Dotychczasowe zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na przedszkole              

z żłobkiem” zostaje zamienione na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja szkoły 

podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”. Łączny koszt planowanej inwestycji 

wyniesie 430 000,00 zł.  

 

Radny Robert Kurosz: 

Co to znaczy świadczyć usługi społeczne o których wspomina się w tytule zadania?  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Pierwotnie w zadaniu określono przedszkole, ale będzie ono budowane w innym trypie. W związku              

z tym z określa się w zadaniu „świadczenie usług społecznych” w celu większej elastyczności co do 

przyszłych działań tj. dziennego pobytu osób starszych.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Oszczędności wynikające z rezygnacji lub zmiany charakteru pewnych działań należy oszczędzać na 

działania inwestycyjne nastawione na rozwój miasta.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Nowe przedszkole, które będzie budowane koło istniejącego Przedszkola Samorządowego Nr 6 w 

Sandomierzu ma kosztować prawie 7 mln zł i ma pomieścić ok. 130 dzieci. Lepiej byłoby 
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wykorzystać dotację i przygotować przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, gdyż ta szkoła 

będzie docelowo mieścić się w dwóch budynkach w związku z wdrożoną reformą oświaty. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Rozpisany przetarg na budowę nowego przedszkola zakłada wykonanie: budowę nowego przedszkola, 

wyposażenie, parking, otoczenie, plac zabaw oraz wyburzenie starego przedszkola. Złożono 8 ofert, 

których cena waha się od 5,5 mln zł do 8 mln zł. Dofinansowanie które uzyskało miasto jest dotacją 

celową i jest ona przeznaczona na konkretny cel, nie można bowiem tych pieniędzy przeznaczyć na 

inne cele. 

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Należy przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami i nauczycielami co do przyszłości 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu w momencie „przejścia” tej szkoły do budynku 

Gimnazjum Nr 1. Budynek dotychczasowy powinien dalej być przeznaczony na cele szkolne. Warto 

byłoby przenieść Szkołę Podstawową Nr 2 w Sandomierzu lub udostępnić ten budynek uczelniom 

wyższym.  

 

Radny Piotr Majewski: 

Warto pomagać seniorom, gdyż każdy z nas będzie takim seniorem. To tak jak byśmy inwestowali             

w samych siebie. Warto także budować nowy budynek przedszkola a nie remontować już istniejący. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/583/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Radny Janusz Czajka składa wniosek formalny o zarządzenie 5 minutowej przerwy w posiedzeniu 

sesji. 

Radny Sylwester Łatka składa wniosek o zakończenie głosowań nad zmianami w budżecie i dopiero 

ogłoszeniu przerwy. 

Radny Janusz Czajka wycofuje swój wniosek formalny.   

 

Ad. 14 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały dot. przesunięcia środków w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa 
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parkingów przy wałodrodze” i poprosił Komisje Budżetu i Finansów i Komisję Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu               

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

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

jest pozytywna z zastrzeżeniem, by na tym parkingu popierać opłaty w weekendy, kiedy będzie 

najbardziej obciążony. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Czy realizacja zadania pn. „Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1” jest 

nadal inwestycją realną w sytuacji uszczuplenia środków na ten cel w kwocie 100 000 ,00 zł? 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Tak. Realizacja tego zadania nie jest zagrożona.  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Uważa, że jest to dobry pomysł by budować kolejny parking wokół sandomierskiej giełdy rolno – 

ogrodniczej i motoryzacyjnej. Ten parking ucywilizuje parkowanie samochodów, których jest coraz 

więcej. 

 

Radny Jerzy Żyła: 

Czy inwestycja polegająca na zadaszeniu boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 będzie 

realizowany w 2018 roku, gdyż istniejąca sala gimnastyczna ma już prawie 40 lat a przybywa dzieci    

w szkole w związku z reformą oświaty? 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Tak. Inwestycja będzie realizowana i ukończona w 2018 roku. Przesuwa się częściową tegoroczną 

kwotę, gdyż inwestycję tą zmienia się na zadanie wieloletnie.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Wokół giełdy rolno – ogrodniczej wybudowano już dwa duże parkingi, które świecą pustkami. Należy 

przeprowadzić reorganizację ruchu drogowego na Starym Mieście i wprowadzić zakazy parkowania, 

by zachęcić turystów do parkowania na tych parkingach. 

  

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Radna Wiesława Sabat: 

Na Starym Mieście ruch drogowy jest zamknięty, tylko jak turyści zabłądzą to wjeżdżają na teren 

Rynku Głównego. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Po zakończeniu budowy wszystkich parkingów miasto będzie dysponowało dodatkowymi 300 

miejscami do parkowania. Wówczas będzie nowa organizacja ruchu drogowego na Starym Mieście              

i zostaną wprowadzone zakazy parkowania m.in. na ul. Podwalu. Po za tym sezon turystyczny powoli 

się kończy i tych pojazdów będzie coraz mniej. 
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Radny Wojciech Czerwiec: 

Burmistrz Miasta Sandomierza mówił, że budowa nowych parkingów będzie finansowana ze środków 

zewnętrznych. A do tej pory koszty ponosi wyłącznie miasto z własnego budżetu. Zastanawiające jest 

z czego będzie finansowana inwestycja pn.: „Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu”.   

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz wystąpi o środki zewnętrzne na budowę zadaszenia boiska Orlik przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 jak tylko będzie taka możliwość. Najprawdopodobniej możliwość składania 

stosownych wniosków będzie na wiosnę 2018 roku. Parkingi w okolicy giełdy rolno – ogrodniczej 

zostały wybudowane ze środków własnych a nie zewnętrznych, w przeciwnym razie miasto nie 

mogłoby przez 5 lat pobierać opłat. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Czy pobierana jest opłata w weekend na parkingu przy ul. Przemysłowej obok Targowiska 

Miejskiego?  

 

Janusz Stasiak, Prezes „Targowiska Miejskie” samorządowy zakład budżetowy: 

Jest to parking w pasie ruchu drogowego i jest to parking bezpłatny w okresie weekendu.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Czy jest możliwość włączenia tego parkingu do strefy płatnego parkowania i tym samym wyłączenia 

go z pasa ruchu drogowego. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Zgodnie z przepisami prawnymi taki proces nie jest łatwy. 

 

Radny Robert Kurosz: 

Apeluje by wjazdy na nowo wybudowane parkingi były drożne, gdyż często zdarza się, że są one 

blokowane przez samochody dostawcze. Straż Miejska powinna mieć ten problem na uwadze. 

 

Z. W.* , mieszkanka Sandomierza: 

Parking przy wałodrodze powinien być budowany ze środków zewnętrznych. Poza tym nie ma 

właściwego oznakowania dla kierowców o istnieniu nowych parkingów przez co kierowcy parkują              

i korkują Stare Miasto.  

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVI/584/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 15 

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

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad i poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę 

Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projektem uchwały dokonuje się przesunięcia środków z załącznika inwestycji rocznych na inwestycje 

wieloletnie w związku z ubieganiem się przez miasto o środki zewnętrzne. Środki dotyczą realizacji 

inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych 

wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-

2018)”. Kwota 56 000,00 zł zostanie wydatkowana w 2017 roku, przy czym całość inwestycji w latach 

2017-2018 wyniesie 1 756 000,00 zł. Ponadto projekt uchwały zakłada utworzenie nowego zadania 

pn.:” Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)”, którego koszt 

całkowity wyniesie 650 000,00 zł a realizacji przewidziana jest na 2018 rok.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały był 

omawiany, ale nie opiniowany w tej wersji na Komisji Budżetu i Finansów. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Andrzej Bolewski i Jacek Dybus. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Robert Pytka: 

Słyszeliśmy jako radni, że przebudowa ul. Maciejowskiego i Cieśli jest inwestycją priorytetową dla 

miasta i będzie składany wniosek o dofinansowanie z rządowego programu tzw. „schedynówek”.               

Z informacji uzyskanych wynika, że miasto może złożyć takich wniosków kilka a nie tylko jeden. Ta 

inwestycja jest kolejną która przełożona jest na kolejny rok budżetowy. A trzeba pamiętać, że 

określona jest pula środków jakimi dysponuje Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach i tym 

samym nie wiemy czy na wszystko dostaniemy dofinansowanie. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Rada Miasta Sandomierza chyba już przekazywała pieniądze na remont chodnika przy ul. 

Żeromskiego? 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Takich środków nie przekazywaliśmy. Jako miasto dofinansowaliśmy remont chodników przy ul. 

Ożarowskiej i Staromiejskiej. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Andrzej Bolewski i Jacek Dybus. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie. 
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Radny Piotr Majewski: 

Ma nadzieje, że uda się wyremontować ul. Maciejowskiego i Cieśli. Jest to wielka nadzieja 

mieszkańców. Warto walczyć o środki zewnętrzne na ten cel. To musi być kompleksowa przebudowa 

tych ulic łącznie z wymianą oświetlenia. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Najważniejsza jest inwestycja dot. przebudowy ulicy Maciejowskiego i Cieśli. Nie udało się wyłonić 

wykonawcy pomimo otrzymania dofinansowania w kwocie 1 mln zł.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Były ustalenia miasta ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu na budowę ronda na skrzyżowaniu 

ulic Mickiewicza i Armii Krajowej. To rondo usprawniło by ruch samochodów w tym miejscu. 

Szkoda, że rezygnujemy z tej inwestycji pomimo wcześniejszych zapowiedzi o jego realizacji. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Trwają prace nad dokumentacją budowy tego ronda. Starosta Sandomierski nie ma pieniędzy na tą 

inwestycję a miasto nie będzie jej w całości finansować. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Przy ustalaniu budżetu miasta powinna być współpraca między Burmistrzem Miasta Sandomierza                

i Starostą Sandomierskim co do wspólnych inwestycji i ich finansowania.  

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych; 

2 radnych nie głosowało.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/585/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację w 2018 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego              

w Sandomierzu”. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad i poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę 

Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza. 
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Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projektem uchwały udziela się wsparcia finansowego Powiatowi Sandomierskiemu na przebudowę ul. 

Żeromskiego w Sandomierzu w kwocie 650 000,00 zł. Stosowna umowa jest na etapie 

przygotowywania.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Marceli Czerwiński. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w osiemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Jaki jest całkowity koszt inwestycji i ile z tej kwoty otrzyma Starostwo Powiatowe ze środków 

zewnętrznych? Ponadto angażujemy coraz większe środki na wspólne inwestycje ze Starostwem 

Powiatowym. W coraz większym stopniu obciążamy budżet przyszłoroczny.   

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Wszystkie gminy na terenie Powiatu Sandomierskiego udzielają wsparcia finansowego w kwocie 50% 

do zadań realizowanych przez powiat.  

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierz: 

Zgodnie z zapisami porozumienia na realizację zadania Burmistrz Miasta Sandomierza przeznacza 

kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 25% kosztów zadania. Z kolei Zarząd Powiatu Sandomierskiego 

przekazuje kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 25% kosztów zadania. Dotacja wyniesie 1 300 000,00 zł, 

co stanowi 50% kosztów zadania. Warto zaznaczyć, że rzeczywiste koszty będą znane dopiero po 

przetargu. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Marceli Czerwiński. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dziewiętnastoosobowym składzie. 

 

Radny Robert Pytka: 

Kto zapłaci za modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego, skoro remont tej sieci 

opiewa na kwotę 400 000,00 zł?  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Czy powiat będzie realizował inwestycje polegające na remoncie ul. Staromiejskiej, Wojska Polskiego 

i Różanej do której miasto dofinansowało kwotę 230 000,00 zł? Ponadto miasto wywiązało się               

z remontu ul. Milberta, czyli remontu chodników a powiat nie wywiązał się ze swojej części 

polegającej na położeniu nowej nawierzchni.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Aktualnie następuje czas realizacji wielu inwestycji w mieście. Skończył się czas przygotowań                     

i uzgodnień. Remont ul. Żeromskiego jest bardzo ważny, gdyż na tej ulicy jest najstarsza sieć 

wodociągowa w mieście. Warto włączyć się do remontu tej ulicy za ¼ kosztów inwestycji.  

 

Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego: 

Remont trzech ulic tj. Staromiejskiej, Wojska Polskiego i Różanej jest na etapie wyłonienia 

wykonawcy.  
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Radny Piotr Chojnacki: 

Czy kiedykolwiek powiat włączył się do jakiejś inwestycji prowadzonej przez miasto? 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Powiat nie włączył się do żadnej inwestycji prowadzonej przez miasto. Pytanie zasadnicze czy może     

z punktu widzenia prawa. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/586/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu”. 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad i poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę 

Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały jest konsekwencją przyjęcia wszystkich zmian w budżecie na dzisiejszej sesji oraz 

zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

Pytań nie było. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/587/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza zaproponował, by w czasie planowanej przerwy w obradach 

sesji, radni udali się autokarem na działkę przy ul. Kwiatkowskiego 67 w celu oględzin pomnika 

przyrody jakim jest Lipa Drobnolistna w kontekście procedowania na tej sesji Rady Miasta 

Sandomierza projektu uchwały dot. zniesienia tej formy ochrony przyrody.  

Następnie radny Jacek Dybus zaapelował do radnych o zwrócenie szczególnej uwagi na otoczenie 

tego drzewa w czasie oględzin. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził przerwę do 

godziny 13:00.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady XLVI sesji Rady 

Miasta Sandomierza. Obecnych na sali jest 14 radnych. Z posiedzenia sesji rady Miasta Sandomierza 

wyszli radni: Mariola Stępień, Robert Kurosz, Robert Pytka, Wojciech Czerwiec oraz Janusz Czajka. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza dodał, że radni: Robert Pytka                   

i Wojciech Czerwiec zgłaszali zamiar opuszczenia dalszego posiedzenia rady.   

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza.   

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały.   

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza weszła radna Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że Komisja Statutowa 

zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu, które on jako przewodniczący zwołał. Na posiedzeniu 

tym Komisja Statutowa wybrała radnego Jerzego Żyłę na funkcję przewodniczącego.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

Pytań nie było. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/588/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Tą uchwałą rozpoczynamy w praktyce zadanie pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych wraz z budową kompostowni w Sandomierzu”. Inwestorem będzie PGKiM 

spółka miejska. Pytanie jest zasadnicze czy spółka wykonała analizę finansową, analizę rentowności, 

zysku czy oddziaływania inwestycji na środowisko, gdyż nie każda inwestycja jest trafna. W związku 

z tym zaapelował, by inwestor przedstawił niezbędne analizy w kontekście funkcjonowania 

Sandomierza w Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.  

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Robert Kurosz i Janusz Czajka. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Poprosił o informacje dot. przeznaczenia działki o pow. 2,1125 ha, która jest przedmiotem niniejszego 

projektu uchwały oraz czy jest wymagana zgoda na budowę tego punktu w tym miejscu Sandomierza. 

 

Radny Andrzej Lebida: 

Projekt uchwały jest oczywisty w ramach aportu przekazujemy działkę na rzecz spółki podnosząc jej 

kapitał zakładowy.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Gmina ma obowiązek zgodnie z ustawą na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Ponadto od 1 stycznia 2019 roku gmina będzie musiała również przyjmować odpady 

biodegradalne. Za gospodarkę odpadami odpowiada miejska spółka jaką jest PGKiM. W związku               

z tym spółka musi mieć dodatkowe tereny, gdyż obecna lokalizacja jest już nie wystarczająca                  

w kontekście nowych ustawowych obowiązków. Lokalizacja tego punktu jest jedyną właściwą 

lokalizacją.  
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Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych. 

 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/589/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej               

i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sandomierzu”. 

  

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu              

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Ta uchwała nie traktuje na równi wszystkich mieszkańców. W projekcie tym zachowane są procedury 

dla których ważniejsza jest warstwa urzędnicza a nie fakt podłączenia się do kanalizacji. Uchwała tego 

typu powinna mieć na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej by większa liczba odbiorców się 

podłączała do tego systemu. Natomiast ten projekt uchwały zakłada, że jak przyszły odbiorca się 

podłączy i chciałby uzyskać zaliczkę z tego tytułu to nie ma na to szans. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Podczas debaty na Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług była ta kwestia wyjaśniana tj. 

należy przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie a wówczas otrzyma się zakładaną zaliczkę.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/590/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 

kanalizacyjnego do nieruchomości. 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 roku             

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu                

i Usług o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest negatywna.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Na jakiej podstawie Rada Miasta Sandomierza zamierza podejmować tą uchwałę. Wydaje się, że na 

podstawie pisma Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu. Powinniśmy iść z tym do sądu i tam bronić 

swojego zdania. Pismo Prokuratora Rejonowego do niczego nas nie zobowiązuje. Trudno, żeby nie 

obciążać kosztami właścicieli zwierząt za pobyt tych stworzeń w schronisku.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Powinniśmy jasno określić reguły, regulaminy korzystania ze schroniska dla zwierząt i jasno określić 

program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Pomysły jako rada mamy dobre, ale diabeł tkwi                 

w szczegółach.  

 

Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek: 

To właściciel odpowiada za swojego psa i to na nim spoczywa obowiązek zabezpieczenia działki, 

ogrodzenia itd. W momencie wyprowadzania psa na spacer to też właściciel odpowiada za 

bezpieczeństwo pupila i innych ludzi. Przykre jest, że ludzie zostawiają swojego psa, bo jadą na 

wakacje. Ciekawe jak taka osoba będzie traktować innych ludzi.   

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Poprosił o zabranie głosu Pana dr Piotra Kossaka Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

o opinie nad tym projektem uchwały. Ponadto dodał, że projekt uchwały jest wynikiem działań 

Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu, która złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały podejmowanej przez rade.  

 

Dr Piotr Kossak, Radca Prawny: 

Ewentualną nieważność uchwały stwierdza sąd a nie prokuratura. Ustawa daje jasno określone 

kompetencje gmin w tym zakresie i rada miasta nie może regulować w drodze uchwały ponad to na co 
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przyzwala ustawa. Nie ma sensu walczyć w tej sprawie w sądzie lepiej zmienić zapisy uchwały już na 

tym etapie postępowania. Ustawa nie daje możliwości na gruncie prawa administracyjnego żądać 

zwrotu kosztów za opiekę nad zwierzęciem. Można żądać zwrotu kosztów, ale na drodze powództwa 

cywilnego. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Na etapie tworzenia pierwotnej treści uchwały można było tworzyć zapisy zgodne z prawem. Wina nie 

leży więc po stronie rady, gdyż radni nie są prawnikami. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Jest ustawa o ochronie zwierząt, wszelkie naruszenia zawartych tam przepisów możemy zgłaszać na 

policję. 

 

Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek: 

Nie każdy z nas jest prawnikiem. Radca Prawny Urzędu Miejskiego powinien być na posiedzeniu 

merytorycznej komisji i tłumaczyć stosowne przepisy na etapie tworzenia pierwotnej treści uchwały    

w tym zakresie. 

Radny Andrzej Anwajler: 

W marcu 2017 roku podejmowana była uchwała dot. omawianego zagadnienia i wówczas było opinia 

radcy prawnego pozytywna a teraz jest inna. Co się zmieniło? 

 

Dyskusję w tym punkcie porządku obrad podsumował radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza.  

Więcej pytań i uwag nie było.  

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 12 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/591/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sandomierz na rok 2017. 

 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinię. 
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Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska                

i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest negatywna.   

Radny Sylwester Łatka powiedział, że inwestor przekazał opinie dendrologiczną z której wynika, że 

przedmiotowa lipa drobnolistna jest drzewem które powinno podlegać wycięciu ze względu na zły jej 

stan biologiczny. Ekspertyza ta została przesłana drogą e – mailową do wszystkich Państwa radnych 

oraz była wyłożona w Biurze Rady Miasta. Ponadto dodał, że zwrócił się do Polskiego Towarzystwa 

Chirurgów Drzew ze Szczecina z prośbą o wstępną opinię na podstawie zdjęć co do przyszłości tej 

lipy drobnolistnej tj. czy na tym etapie należy podjąć decyzję o zniesieniu formy ochrony tego drzewa. 

Stosowne opinie również zostały przesłane drogą elektroniczną do Państwa radnych. Z odczytanych 

opinii wynika, że przy odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych można to drzewo uratować. 

Ekspertyzy te sugerują przeprowadzenie kompleksowych prac pielęgnacyjno – zabezpieczających.       

Radny Sylwester Łatka powiedział, że Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska                  

i Rolnictwa zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sandomierza o zlecenie kolejnej 

ekspertyzy dendrologicznej pod kątem sposobów ratowania tego drzewa.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Materiały przedstawione radnym przez inwestora są próbą nacisku na decyzję rady. W Sandomierzu 

niszczy się środowisko naturalne przez wycinanie cennych gatunkowo drzew. To drzewo się dusi, 

gdyż roboty budowlane ubijają glebę, został zebrany humus spod drzewa, który je ochraniał. Ponadto 

pod drzewem składowano gruz z wapnem, które zmieniło ph. gleby powodując jej wyjałowienie. Pod 

lipą drobnolistną usytuowana jest również zabytkowa kapliczka Św. Antoniego. To drzewo można 

uratować, gdyż rośnie ono na planowanym parkingu.  

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Kto dał nam te materiały, które dostaliśmy przed sesją? Nie możemy w dzisiejszych czasach tylko 

patrzeć na inwestorów, na pieniądze i na zysk. Należy dbać o środowisko które nas otacza. Inwestor 

wywołuje presję na decyzję członków rady. To drzewo jest chore, dlatego należy je leczyć.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Problem lipy drobnolistnej jest problemem wieloletnim. Teren ten jest bardzo atrakcyjny dla 

inwestorów. Jest to pomnik przyrody, więc to na gminie spoczywa obowiązek pielęgnacji, 

konserwacji, doglądania i leczenia tego drzewa. Lipa drobnolistna jest podduszona przez zagęszczoną 

glebę, źle wygląda. Nie mniej jednak jako miasto jesteśmy zadowoleni, że są inwestorzy, którzy chcą 

otwierać biznes w Sandomierzu, ale inwestor musi współgrać z miastem i jego mieszkańcami.           

Ze względu na sprzeczne ekspertyzy należy przeprowadzić kolejną.  

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Przy katedrze w Sandomierzu znajduje się pomnik bł. Wincentego Kadłubka, przy którym rosła 120 

letnia czereśnia, którą wycięto. Zastanawiające jest, że w dniu dzisiejszym teren wokół lipy 

drobnolistnej jest tak uporządkowany przez inwestora. Należy poczekać z wycięciem tego drzewa               

i przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne w celu ratowania lipy. Ta lipa drobnolistna jest częścią historii 

Miasta Sandomierza. 

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Andrzej Juda. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie. 
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Radny Andrzej Lebida: 

Uważa, że lipa drobnolistna „płacze nad swoim losem”. Inwestor powinien być dumny, że ta lipa 

będzie częścią inwestycji, którą prowadzi. Drzewo to ma 300 lat i zachowane wszelkie walory 

przyrodnicze. Ponadto jest w planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny: Andrzej Lebida. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

 

Przedstawiciel firmy TANKPOL: 

Inwestor jest zadowolony z faktu, że ta lipa rośnie, gdyż nie koliduje ona z budynkiem handlowym. 

Niemniej jednak na podstawie ekspertyzy dendrologicznej wynika, że lipa zagraża życiu i zdrowiu 

ludzi. Dlatego inwestor chce usunięcia tego drzewa. Ponadto w 2015 roku Urząd Miejski                           

w Sandomierzu zlecił ekspertyzę dendrologiczną, która jest zbieżna z ekspertyzą zleconą przez 

inwestora z 2017 roku. Inwestor rozpoczął prace dwa miesiące temu i nie mógł przyczynić się do tak 

szybkiego niszczenia tego drzewa. Czynniki atmosferyczne uszkodziły pomnik przyrody tj. 

zniszczeniu uległ jeden z konarów. Ponadto opinia Straży Pożarnej również sugeruje wycinkę tego 

drzewa. Dla inwestora najważniejsze jest bezpieczeństwo przyszłych klientów sklepu. Nie ma bowiem 

możliwości zabezpieczenia tego drzewa w taki sposób by nie stanowiło zagrożenia dla setek ludzi 

uczęszczających do pawilonu handlowego. Ponadto w 2008 roku Wojewoda Świętokrzyski również 

sugerował, że lipa drobnolistna utraciła walory przyrodnicze.  

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Andrzej Lebida. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w szesnastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały mając na względzie stan drzewa jest zasadny. Warunki bezpieczeństwa są 

najważniejsze, ale kwestie odpowiedzialności za ewentualne szkody będzie ponosić miasto. Możliwe 

jest przecież nasadzenie zastępcze na pamiątkę istniejącego pomnika przyrody.  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Inwestor chce usunięcia drzewa i jest to logiczne, gdyż dla firmy liczy się tylko zysk. Sandomierz               

z kolei ma być miastem ekologicznym, chroniącym przyrodę.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Inwestor kupując działkę wiedział, że drzewo ma statut pomnika przyrody. Dlatego należy wydzielić 

teren wokół tej lipy zabezpieczyć go i tym samym połączyć interesy inwestora i obrońców drzewa.  

 

J. S.* , przedstawiciel firmy TANKPOL: 

Działka jest malutka, jeśli chodzi o plac pod inwestycje, nie da się zabezpieczyć tego drzewa tak, by 

można było prowadzić działalność gospodarczą w warunkach bezpiecznych. Jedynym rozwiązaniem 

jest zrezygnować z inwestycji.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Lipa drobnolistna jest świadkiem historii, naszych dziejów i naszym obowiązkiem jest ochrona tego 

pomnika przyrody. Mieszkańcy Sandomierza są bardzo wyczuleni na tego typu pomniki, zabytki itd. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podsumował dotychczasową 

dyskusję. Stwierdził na koniec, by zlecić jeszcze jedną ekspertyzę dendrologiczną, która stwierdzi czy 

i w jaki sposób uratować to drzewo.  

 

Radny Jacek Dybus: 

Zaapelował o taką właśnie ekspertyzę o jakiej mówi radny Piotr Chojnacki i do czasu poznania jej 

wyników uważa, że rada powinna utrzymać statut pomnika przyrody. 

 

Z. W.* , mieszkanka Sandomierza: 

Należy przeprowadzić kolejną ekspertyzę przez renomowany ośrodek badawczy z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych metod i urządzeń w tej dziedzinie.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad.  

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

Wynik głosowania:  

„za” – 0 radnych; 

„przeciw” – 15 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził nie podjęcie przez 

Radę Miasta Sandomierza projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

W ramach autopoprawki jako wnioskodawca projektu uchwały prosi o zmianę zapisu w § 1 projektu 

uchwały w zapisie:  

 

„w tabeli 36 Planowane działania krótko i długo terminowe (…)”  

winno być:  

„w tabeli 51 Planowane działania krótko i długo terminowe (…)”.   
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził autopoprawkę 

wnioskodawcy w związku z tym nie podlega ona głosowaniu.  

Pytań i uwag nie było. 

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/592/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta Sandomierza z dn. 22 lutego 

2017 r.  w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Sandomierza”. 

 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po 

gimnazjach włączonych do szkół podstawowych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu               

o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia 

komisji jest pozytywna. Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury                  

i Sportu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad.  

 

Radny Robert Kurosz: 

Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, 

organ prowadzący może dokonać przeniesienia mienia likwidowanego gimnazjum nieodpłatnie na 

rzecz innej szkoły. Czy my jako gmina możemy powoływać się na ten przepis prawny? 

 

Pani Tamara Socha, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: 

W dniu 30 marca 2017 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę o nowej sieci szkół. Ta 

uchwała delegowała już możliwość przeniesienia mienia na rzecz innych szkół po likwidowanych lub 

włączonych gimnazjach. Są różne interpretacje tego przepisu prawnego i lepiej jest podjąć tego typu 

uchwałę na tym etapie. Art. 257 wspomnianej ustawy odnosi się do gimnazjum przekształconego               

w szkołę podstawową a nie gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej.  

 

Więcej pytań i uwag nie było. 
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Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVI/593/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych 

do szkół podstawowych. 

 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza               

w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 

przewodniczących tych komisji.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym 

punkcie porządku obrad.  

 

Radny Jacek Dybus: 

W jakich komisjach Rady Miasta Sandomierza zachodzą zmiany w składach osobowych? 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Radny Janusz Czajka zrezygnował z Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia i złożył 

akces do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Z kolei radni: Piotr 

Majewski i Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyli akces do Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług.  

 

Więcej pytań i uwag nie było.   

 

Następnie Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVI/594/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

zmieniającą uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia 

składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji. 

 

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Sylwester Łatka, Robert Kurosz, 

Andrzej Gleń. Rada Miasta Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Ad. 26 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie sprawozdawczym 

nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu 

miejskiego, realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał sprawy należące do 

swoich kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie              

i w granicach upoważnień ustawowych. 

Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in.: 

 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

 

1. Rusza nowy system komunikacji miejskiej: nowe rozkłady jazdy oraz nowe linie autobusowe. 

2. Zakończono wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Rynek 29. 

3. Rozpoczęto procedurę Wyboru Wykonawcy na realizację wymiany pokrycia dachowego na 

budynku Rynek 28. 

4. Od początku 2017r. roku rozpatrzono i przyznano 5 dotacji na budowę przyłącza 

kanalizacyjnego oraz 12 dotacji na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe. 

5. Prace remontowe wykonane przez grupę interwencyjną w Szkole Podstawowej nr 4 - 

wewnątrz (malowanie sali, montaż płyt kartonowo gipsowych) i na zewnątrz obiektu 

(niwelacja terenu, ułożenie płyt typu jomb) przeprowadzone przez pracowników grupy 

interwencyjnej. 

6. Prace remontowe w Oddziale Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Parkowej 

przeprowadzone przez pracowników grupy interwencyjnej. 

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

a) Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 

b) Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 

c) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 

d) Budowa ulicy Jaśminowej, 

e) Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu  

w rejonie PGKiM, 

f) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 

g) Budowa ulic Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Piszczele i Długiej, 

h) Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące 

widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu, 
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i) Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla, 

j) Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu, 

k) Budowa parkingu przy wałodrodze, 

l) Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowywanie ekspertyzy 

technicznej przeciwpożarowej dla zaprojektowanej nadbudowy, w celu uzyskania 

odstępstw Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej od przyjętych rozwiązań 

technicznych w opracowanej dokumentacji projektowanej, 

m) Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24. 

2. Trwają roboty budowlane: 

a) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta, 

b) Przebudowa Placu 3-go Maja, 

c) Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2, 

d) Wymiana rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi               

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

w Przedszkolu Samorządowym nr 1, 

e) Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1,  

f) Budowa oświetlenia na ulicy Koćmierzów. 

3. Trwa procedura wyboru wykonawcy na: 

a) Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów, 

b) Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu, 

c) Przebudowa ul. Krętej od ulicy Salve Regina. 

4. Zakończono zadania (roboty budowlane): 

a) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3, 

b) Malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2, 

c) Remont ścian w dwóch pomieszczeniach części kuchennej w Przedszkolu 

Samorządowym nr 7 (procedura odbiorowa), 

d) Wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 1 (procedura 

odbiorowa), 

e) Wymiana bramy i dwóch furtek w Przedszkolu nr 7 (procedura odbiorowa), 

f) Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (procedura odbiorowa), 

g) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, 

h) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta, 

i) Przebudowa chodnika na ulicy Mokoszyńskiej i budowa chodnika przy ulicy Rokitek. 

5. Wykonano dokumentację projektową: 

a) Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. 

6. Trwa procedura przetargowa na budowę przedszkola przy ul. T. Króla 3. 

 

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

 

1. W zakresie obrotu nieruchomościami: 

a) zawarto 3 umowy notarialne sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 

b) zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy 

Sandomierz przy ul. Piętaka jako działki zajęte pod wybudowaną ulice oraz przy ul. 

Warzywnej pod urządzenie drogi dojazdowej do przyległych działek budowlanych, 

c) wydano 2 decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości po przygotowano protokół 

rokowań w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego z Sandomierską 

Spółdzielnią Mieszkaniową na działki pod altany śmietnikowe, 
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d) sporządzono 19 protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych 

klęską żywiołową (wiosenne przymrozki), 

e) sporządzono zestawienie zbiorcze z zakończenia prac gminnej komisji do spraw 

szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową (wiosenne 

przymrozki). 

Referat Kultur, Promocji, Sportu i Turystyki 

 

Kultura 

1. 21-23.07.2017 r. – Festiwal ,,Dookoła Wody Festival”. 

2. 26.07.2017 r. – Koncert organowy Jerzego Kukli - w ramach XXVIII Sandomierskich 

Wieczorów Organowych odbył się czwarty już koncert organowy. Sandomierska publiczność 

wysłuchała Jerzego Kuklę - wybitnego organistę, organmistrza i dyrygenta.  

3. 11.08.2017 r. - Otwarcie wystawy pt. „Albumy z sandomierskiej szuflady. Dawne fotografie 

Sandomierza i ziemi sandomierskiej” – na wystawie prezentowane są fotografie 

przechowywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie doktora Adama Trojanowskiego, które 

zostały użyczone Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu w celu udokumentowania oraz 

prezentacji na tej wystawie plenerowej. Najstarsze fotografie zostały wykonane u schyłku 

XIX wieku, a najpóźniejsze w latach 30-tych XX wieku. Uwieczniają one przeróżne sytuacje: 

wydarzenia polityczne i kulturalne w Sandomierzu, podróże w obrębie kordonu zaborczego do 

innych polskich miast, ale również do Wiednia. Dokumentują wygląd naszego miasta, jego 

mieszkańców i okolic. Co ciekawe, albumy nie zawierają zdjęć rodzinnych właścicieli                     

i twórców tej kolekcji fotografii, którzy skupili się na gromadzeniu fotografii ukazujących 

sprawy publiczne i przestrzeń zabytkową. Miejsce: obok Urzędu Miejskiego                           

w Sandomierzu przy placu Poniatowskiego 3.  

4. 15.08.2017 r. – Sandomierskie Dożynki – w dniu Święta Matki Boskiej Zielnej odbyły się 

uroczyste Dożynki w prawobrzeżnej części Sandomierza, których inicjatorem była Spółka dla 

Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie - Sandomierz. Działanie z budżetu 

obywatelskiego.  

5. 17.08.2017 r. - Koncert organowy Karola Gołębiowskiego. 

6. 19-27.08.2016 r. XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu.  

7. 20.08.2017 r. – „II Sandomierskie Śniadanie” -   polska tradycja w sposób szczególny wśród 

wspólnie spożywanych posiłków docenia śniadanie. Na stołach w sandomierskim Ratuszu 

pojawiły się między innymi: kanapki, domowe wypieki, konfitury, naleśniki z jabłkami, 

przetwory, świeże owoce i warzywa, pasty.  Mieszkańcy oraz turyści, którzy przybyli 

specjalnie na "Sandomierskie Śniadanie" opowiadali o swoich tradycjach śniadaniowych. 

Dzielili się przepisami, nowinkami oraz pomysłami na ciekawe zastosowania niektórych 

produktów. Zwieńczeniem kulinarnej niedzieli był konkurs na najlepszą potrawę, na którą 

głosowali wszyscy uczestnicy drugiej edycji „Sandomierskiego Śniadania”.  

 

Sport 

 

1. 19.08.2017 r. – Mecz SPR Wisła Sandomierz vs.  Sydney Uni Handball Club – sandomierska 

drużyna szczypiornistów przegrała z zawodnikami z Sydney wynikiem 24:30. Po 

wcześniejszym spotkaniu z władzami miasta, które odbyło się 16. sierpnia, australijscy 

piłkarze ręczni przygotowywali się w Sandomierzu do turnieju Super Globe, czyli Klubowych 

Mistrzostw Świata, które w dniach 25-28 sierpnia odbyły się w stolicy Kataru - Doha. Warto 

wspomnieć, że w australijskiej drużynie gra czterech Polaków, w tym dwóch wychowanków 

sandomierskiej Wisły – Tomasz Szklarski i Paweł Kwiatkowski.  
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2. 26.08.2017 r. - IX Triathlon Ziemi Sandomierskiej - mistrzostwa, w których wzięło udział 

ponad 140 osób z całej Polski rozpoczęły się pływaniem na zalewie w Koprzywnicy, później 

zawodnicy zmierzyli się z 20 km trasą rowerową kończąc zmagania 5 km trasą biegową               

w obrębie Starego Miasta oraz Sandomierskiego Parku „Piszczele”.  

 

Turystyka 

 

1. 22.07.2017 r. – Miasto nowym administratorem Podziemnej Trasy Turystycznej – po 

przekazaniu miastu Podziemnej Trasy Turystycznej przeprowadzono niezbędne prace 

remontowe, w ramach, których zainstalowano m.in. nowe oświetlenie wraz z okablowaniem. 

Po pięciodniowej przerwie trasa została ponownie otwarta dla zwiedzających. Zarządcą 

obiektu jest Sandomierskie Centrum Kultury.  

 

Inne 

 

1. 22.07.2016 r. - Piąty plener konserwatorski - wernisaż wystawy uczestników plenerów, które 

w ostatnich latach odbyły się w Sandomierzu. 

2. 30.07.2017 r. - 73. rocznica akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem.   

3. 1.08.2017 r. – Rocznica wybuchu powstania warszawskiego w Sandomierzu. 

4. 15.08.2017 r. Święto Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku -               

w dowód pamięci i szacunku przybyłe delegacje oraz mieszkańcy miasta złożyli zasłużony 

hołd polskim żołnierzom pod pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów 

w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.  

5. 18.08.2017 r. - 73. rocznica wyzwolenia Sandomierza przez wojska radzieckie spod okupacji 

niemieckiej – wydarzenie było okazją do złożenia kwiatów przed pomnikiem płk. Wasyla 

Skopenki na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przez przedstawicieli władz samorządu 

miejskiego, organizacji kombatanckich oraz mieszkańców miasta.  

6. 20.07. - 29.08.2017 r. - Akcja „Lato w mieście” w Sandomierzu – zajęcia plastyczne, 

fotograficzne, taneczne, wokalno-recytatorskie, a także zawody, turnieje sportowe, wakacyjna 

nauka pływania, gry zręcznościowe, logiczne zabawy, spacery wakacyjne - to tylko kilka               

z atrakcji, które czekały na dzieci i młodzież podczas kolejnej akcji „Lato w mieście 2017”.  

Dzieci i młodzież mogły skorzystać m.in. z bogatej oferty Sandomierskiego Centrum 

Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu oraz Świetlicy Środowiskowej.  

 

Ponadto Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił radnych o uczestnictwo                      

w spotkaniu władz miasta z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza 

w dniu 30 września 2017 roku o godz. 16:00 w Ratuszu. Tematem spotkania będzie budowa ul. 

Lwowskiej – bis i drugiego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zadawanie pytań                 

w sprawie przedstawionych informacji przez Burmistrza Miasta Sandomierza.       
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Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek: 

Prosi o informacje w sprawie parkingu przy ul. Tadeusza Króla 6 i 8 oraz z działalności komisji 

zajmującej się sprawą monitoring w mieście.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszli radni: Andrzej Lebida i Janusz Czajka. 

Rada Miasta Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Projektant zajmujący się parkingiem przy ul. Tadeusza Króla 6 i 8, który podpisał stosowną umowę na 

wykonanie całości dokumentacji nie przygotował jej w ustalonym terminie. W związku z tym będą 

nałożone na niego stosowne kary finansowe umowne. Cześć dokumentacji na wykonanie parkingu jest 

już gotowa. Efektem pracy grupy roboczej dot. monitoringu miasta jest końcowy raport, który został 

zatwierdzony i z chwilą uzyskania środków na ten cel rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji 

technicznej.  

   

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Lebida. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Z informacji prasowych wynika, że Komisja Banku Gospodarstwa Krajowego odrzuciła lokalizację 

budowy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie + przy ul. Lubelskiej. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Lokalizacja budowy bloku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej jest już nieaktualna. Bank Gospodarstwa 

Krajowego jest jednak zainteresowany lokalizacją przy ul. Portowej w Sandomierzu. Działania banku 

i tego programu są działaniami typowo komercyjnymi a nie komunalnymi. Gmina nie ma wpływu na 

lokatorów tego budynku i nie będzie tym budynkiem zarządzać. W dniu 12 września 2017 roku będzie 

rozstrzygnięty konkurs na wzorcowy obiekt budowlany w ramach tego programu.   

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Janusz Czajka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

W związku z rezygnacją przez Bank Gospodarstwa Krajowego z lokalizacji przy ul. Lubelskiej będzie 

wnioskował o budowę mieszkań tymczasowych.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na ul. Zarzekowice zwłaszcza w kontekście budowy 

nowego bloku mieszkalnego w ramach rządowego programu, funkcjonowania boiska Orlik i Skate 

Parku. W związku z tym zaapelował o ustawienie progów zwalniających na tej ulicy. Zaproszenie 

członków Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza do naszego miasta 

jest dobrą inicjatywą, takie spotkania należy kontynuować i spotykać się regularnie.       

 

Radny Marceli Czerwiński: 

Gratuluje Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Sandomierskiemu Centrum Kultury perfekcyjnej 

organizacji po raz 27. Koncertu „Muzyka w Sandomierzu”. 
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Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Andrzej Bolewski. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Ad. 27 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przedstawienie 

komunikatów radnego Jerzego Żyłę Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

Radny Jerzy Żyła Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęło do Rady Miasta Sandomierza szereg pism, które zostały skierowane do 

merytorycznych komisji, Burmistrza Miasta Sandomierza, na które udzielono stosownych odpowiedzi. 

W tym między innymi:  

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył prawomocne orzeczenie sądu w sprawie 

umorzenia postepowania dotyczącego skargi Euro – Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław 

Tusznio spółka jawna oraz w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego                                               

i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  

2. Sandomierski Klub Sportowy „WISŁA” prosi o dodatkowe wsparcie finansowe dla drużyny, które 

będzie niezbędne w organizacyjnym utrzymaniu zespołu w związku z awansem sandomierskiej 

Wisły do wyższej klasy rozgrywek tj. III ligii grupy IV. 

3. Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu informuje o złym stanie technicznym miejskiego 

monitoringu. 

Stosowna odpowiedz została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w dniu 

27 lipca 2017 roku. 

4. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o udzieleniu dotacji 

celowej na konserwację techniczną i estetyczną siedmiu obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz             

z ramami (VIII-XIV) w Kościele Parafialnym p. w. Św. Józefa w Sandomierzu w kwocie 

12.931,96 zł oraz o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ambonie wraz                   

z leżącą figurą Św. Benedykta, oraz przy rzeźbie „Św. Benedykt” i przy pelikanie w kulminacji              

w Kościele Rektoralnym p. w. Św. Michała Archanioła w Sandomierzu (etap I prac) w wysokości 

41.835,89 zł.  

5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków informuje                

o udzieleniu dotacji celowej na zadanie pn. „Sandomierz, zakrystia kościoła p. w. Nawrócenia św. 

Pawła Apostoła konserwacja wystroju oraz wyposażenia” w wysokości 60 000,00 zł oraz                      

o dotacji celowej dla Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu na zadanie pn. „Sandomierz, zbiory 

biblioteki diecezjalnej: konserwacja rękopisu C 426 (XVW.) i woluminu sygn. 320 (XVII w.) – etap 

I (bez oprawy)” w wysokości 70 000,00 zł.  

6. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z pismem w sprawie udzielenia informacji czy 

Rada Miasta Sandomierza podejmowała uchwały udzielające upoważnienia w trybie art. 39 ust.              

4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. 

zm.) do załatwiania spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zewnętrznym 

podmiotom. Stosowna odpowiedz została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu 

w dniu 2 sierpnia 2017 roku. Ponadto została złożona skarga na Uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sandomierz na rok 2017. Stosowna odpowiedz została przekazana do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w dniu 4 sierpnia 2017 roku. 
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7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przekazał sprawozdanie z realizacji planu pracy                

i działalności wszystkich sekcji, jednostek organizacyjnych Ośrodka podejmowanych w okresie 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wraz z informacją o wykonaniu 

budżetu za    I półrocze 2017 roku.  

8. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA zaprasza wszystkich radnych do udziału w XV 

jubileuszowej edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w ramach Konferencji pn. 

„Forum Przewodniczących Rad”, które odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 roku                             

w Katowicach.  

9. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

wyników poczynionych ustaleń dot. nieprawidłowości w działaniu organów Miasta Sandomierza 

m.in. w zakresie likwidacji spółki Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego – SORH 

S.A. Stosowna odpowiedz została przekazana do Prokuratury Rejonowe w Sandomierzu w dniu             

4 sierpnia 2017 roku. 

10. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - Departament Dróg Publicznych w odpowiedzi na 

Apel Rady Miasta Sandomierza w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi 

S – 74 informuje, że w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023                        

z perspektywą do 2025 znajdują się odcinki drogi: Przełom/Mniów – Kielce oraz obwodnica 

Opatowa.  Ponadto Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa informuje, że w ramach ww. 

programu nie została ujęta inwestycja polegająca na budowie ul. Lwowskiej – bis oraz 

przebudowie starego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu.   

11. Pan Piotr Drypa wzywa Radę Miasta Sandomierza do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr XLIV/557/2017 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie 

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

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów.  

 

W ramach uzupełnienia radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

poinformował, że radni miejscy mogą do 15 września 2017 roku składać wnioski do budżetu na 2018 

rok.  

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Wiesława Sabat. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie. 

 

Ad. 28. 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym radni złożyli następujące interpelacje: 

1. Andrzej Gleń, Jerzy Żyła, Piotr Majewski, Wiesława Sabat, Robert Kurosz, Mariola Stępień, 

Sylwester Łatka, Piotr Chojnacki zwrócili się z prośbą o uwzględnienie w nowej organizacji 

przewozów komunikacją miejską ulic: Koćmierzów, Powiśle, Flisaków. 

2. Radna Wiesława Sabat zwróciła się z prośba o przekazanie płyt chodnikowych z tzw. odzysku  

w celu utwardzenia podwórka przy kamienicach rynek 28-31. 

3. Radny Jacek Dybus zawnioskował o wykonanie zadaszeń na stanowiskach autobusowych przy 

nowym dworcu, prosił o interwencję w sprawie niszczenia lipy przy ul. Kwiatkowskiego,                  

o sprawdzenie powodów usychania drzew wzdłuż ul. Zawichojskiej, zgłosił, zapadliska                     
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w chodnikach przy ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz uszkodzenie słupa oświetleniowego przy 

ul. Słowackiego. 

4. Radny Piotr Chojnacki prosi o podanie danych dot. wpływów z podatku od posiadania psa. 

 

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszła radna Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w jedenastoosobowy składzie. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, że zgodnie 

ze Statutem Miasta Sandomierza interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego 

rady a przewodniczący niezwłocznie przekazuje je Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Z kolei 

zapytania składa się w formie pisemnej lub ustnej na sesji rady. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił radnych o zabieranie głosu. 

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza weszła radna Mariola Stępień. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie. 

 

Radny Jacek Dybus, zwrócił uwagę na: 

1. Braki w oświetleniu ciągu pieszego od Ucha Igielnego po schodkach w stronę Alei 

Emmendingen Kościoła św. Jakuba, 

2. Nieuprzątnięte worki ze śmieciami przy ul. Westerplatte w Sandomierzu, 

3. Na trasie od ul. Staromiejskiej w stronę ul. Krakowskiej znajdują się „rogalowate siedziska przy 

których widoczne są kable ziemne elektryczne”, stanowiące zagrożenie dla przechodniów, 

4. Zniszczone krawężniki na parkingu wzdłuż ul. Kościuszki w Sandomierzu, 

5. Potrzebę dokładnego przeanalizowania pisma Pana Zenona Pasia dotyczącego Trasy Podziemnej 

omówionego na Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, 

6. Konieczność usunięcia suchych drzew rosnących u zbiegu ul. Nowa i Żwirki i Wigury jest to 

teren miasta, 

7. Uszkodzenie kostki brukowej w rejonie dworca autobusowego oraz przy Zamku 

Kazimierzowskim przy studzience kanalizacyjnej, 

8. Decyzje podejmowane przez Wspólnotę Gruntową „Nadbrzezie”, radny uważa, że gmina ma do 

dyspozycji tereny np. przy ul. Błonie, które można przeznaczyć na budowę boiska treningowego, 

9. Większą dbałość i pielęgnację chodników w mieście, gdyż są one zarośnięte trawą.  

 

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza weszła radna Wiesława Sabat. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Anwajler:  

Należy przeprowadzić interwencję w sprawie opadu sadzy z kominów kotłowni PEC na ul. Polnej              

w Sandomierzu. Radny uważa, że jest to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i „należy coś z tym 

zrobić”.  

Na te słowa zareagował obecny na sesji Pan Robert Piątek, przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, który powiedział, że PEC ma pozwolenie na emisję częściowo sadzy, są 

odpowiednie filtry. Wszystkie kontrole nie wykazują uchybień w tym temacie.   
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Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 

1. Prosi o ustawienie wzdłuż ul. Mickiewicza ławek dla osób starszych w uzgodnieniu ze Starostą 

Sandomierskim, 

2. Na terenie Skweru Solidarności są zaśmiecone i zarośnięte trawą chodniki oraz brak oświetlenia,  

3. Należy zwiększyć ilości patroli Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Tadeusza Króla                        

w Sandomierzu, 

4. Należy utwardzić ścieżki wydeptane przez przechodniów od strony parkingu przy  

ul. T. Króla płytami chodnikowymi odzyskanymi z remontu Placu 3-go Maja, 

5. Prosi o przedłużenie linii autobusowej z osiedla przy ul. Baczyńskiego do ul. Piaski na 

Koćmierzowie w ramach nowego rozkładu jazdy, 

6. Prosi o lepszą synchronizację w organizowaniu imprez w mieście.  

Z posiedzenia XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wyszedł radny Tomasz Frańczak. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie. 

 

Radny Piotr Majewski, zwrócił uwagę na:  

1. Potrzebę interwencji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu ustawienia 

znaków zakazu zatrzymywania się w obrębie węzła „Kraków”, 

2. Uszkodzoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Koseły i Mickiewicza, 

3. Brak „zielonej strzałki” przy skręcie w lewo na skrzyżowaniu ul. Koseły i Mickiewicza. 

Radny Andrzej Gleń, zwrócił uwagę na: 

1. Brak „zielonej strzałki” przy skręcie w lewo na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Portowej, 

2. Uszkodzone schody przy rondzie na ul. Zarzekowice. 

Radna Mariola Stępień, zwróciła uwagę na: 

1. Przycinanie gałęzi krzewów zarastających pobocza wąskich ulic: Podmiejska Panoramiczna, 

Młyńska, Spokojna, Wąwóz w stronę ul. Błonie oraz zjazd w ul. Zaleśną od strony ul. 

Trześniowskiej, powodujących brak widoczności oznakowania pionowego i uszkodzenia 

karoserii samochodów.  

2. Ustawienie „lustra weneckiego” umożliwiające bezpieczny wyjazd z ul. Spokojnej  

na ul. Panoramiczną.  

Na posiedzenie XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Tomasz Frańczak. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Zwrócił uwagę na wykorzystywanie wzmacniaczy przez „grajków” na terenie Starego Miasta 

Sandomierza co staje się uciążliwe dla mieszkańców. W związku z tym należy zakazać używania tych 

wzmacniaczy. 

W tej sprawie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Pan Arkadiusz Strugała, który powiedział, że 

osoby grające mają na to zgodę, trudno jest określić poziom natężenia tych dźwięków. Ponadto na 

podstawie licznych interwencji w tej sprawie nie stwierdzono używania tego typu sprzętu.  
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Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę, na powiększające się uszkodzenia w jezdni ul. Sienkiewicza 

 i Puławiaków. 

 

Radna Wiesława Sabat: 

Zaproponowała, by tym mieszkańcom co przeszkadza głośna muzyka na terenie Starego Miasta 

znaleźli inne miejsce zamieszkania.    

 

Radny Andrzej Lebida:  

Poddał propozycję zaprojektowania unikatowego (artystycznego) oświetlenia Wąwozu jako nowej 

atrakcji Sandomierzu, oraz rozważenie umieszczenia symbolicznej bramy do miasta w Bramie 

Opatowskiej. Ponadto radny pyta, czy miasto podjęło leczenie chorych kasztanowców. 

 

Z. W.* , mieszkanka Sandomierza: 

Informuję, że złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego dwie skargi dot. naruszenia nietykalności 

cielesnej oraz kierowania gróźb karalnych. Mieszkanka w skardze opisała opieszałość urzędników              

w zakresie prac nad reorganizacją ruchu drogowego na Starym Mieście oraz planami dot. remontów 

dachów na sandomierskich kamienicach.  

 

Ad. 29 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

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

„Zamykam XLVI sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Piotr Chojnacki 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


