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                                                            Protokół  Nr 8 
                                        z   VIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           25. marca  2015 roku –  Ratusz 

 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.35 
 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył VIII 
sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Katarzynę Zioło –  Panią Asystent 
Burmistrza Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
Przedstawicieli Spółek Komunalnych, wszystkich zgromadzonych Gości oraz Radnych 
Miasta Sandomierza. 
 
W  VIII sesji udział wzięło  20 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 
obecności.  
Radny – Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione.                    
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Ad. 2 
 
 Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  
dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana Piotra Chojnackiego – 
Radnego Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Piotr Chojnacki   wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Piotr Chojnacki  został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu 3. 
Porządku obrad,  poprosił o ew. wnioski, uwagi dot. Porządku obrad VIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o umożliwienie   wystąpienia Panu prof. dr hab. Tadeuszowi  
Studzińskiemu  i zabrania głosu na temat WSHP Studium Generale Sandomiriense- Uczelni, 
której jest  Rektorem. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, z uwagi na brak  kolejnych 
zgłoszeń,  zwrócił się do radnych z pytaniem: Kto z Państwa radnych jest za: 
- Umożliwieniem zabrania głosu  prof. dr. hab. Tadeuszowi Studzińskiemu po  zrealizowaniu 
części   Porządku obrad VIII sesji Rady Miasta Sandomierza dotyczących punktu:  
6. Informacja   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  
narkomanii)  oraz ochrony  przeciwpożarowej na terenie miasta,  
7. Informacja  o działalności  gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto jest fundatorem,  
8. Informacja o sposobie realizacji  uchwał Rady Miasta Sandomierza  podjętych w okresie  
od 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2015 roku ? 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu – Rada Miasta 
Sandomierza przychyliła się do wniosku Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza 
Sandomierza.    
- Przyjęciem Porządku obrad w wersji, którą Radni otrzymali w materiałach na VIII sesję 
Rady Miasta Sandomierza ?    
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu.  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie  przez 
Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad  VIII sesji Rady Miasta – jak niżej: 
      
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie Protokołu z IV i V  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
  6. Informacja   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  
      narkomanii)  oraz ochrony  przeciwpożarowej na terenie miasta.1 
  7. Informacja  o działalności  gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz   
      podmiotów, których Miasto jest fundatorem.  
  8. Informacja o sposobie realizacji  uchwał Rady Miasta Sandomierza  podjętych w okresie  
      od 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2015 roku.                
  9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania  Skarbnika Miasta Sandomierza.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Skarbnika Miasta Sandomierza.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.    
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2015 – 2028.   
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 
15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na  
      okres  10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego. 
16. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
      urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki  

                                                 
1 Materiały dot. Informacji do wglądu w biurze Rady Miasta  
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      Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata  
      2015 – 2018.  
17. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  
      pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego parkowania na  
      terenie  Sandomierza.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  
      miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów dopłaty od  
      posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej z siedziba przy  
      ul. Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul.  
      Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.   
      z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłat od  
      posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz  
      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2015. 
22. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta Sandomierza   
      z dnia 25 lutego 2015  roku w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji  do publicznych   
      przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska  
      Sandomierz  jest organem prowadzącym.  
23. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu  
      działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach   
      Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami   
      Sandomierza.  
26. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
27. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
28. Zamknięcie obrad.    
 

Ad. 4 
                     Przyjęcie Protokołu z IV i V  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że  
- Protokoły IV i V  sesji Rady Miasta Sandomierza  były wyłożone  do wglądu w  biurze       
  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołów z w/w    sesji Rady  
   Miasta Sandomierza. 
   Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołów z IV i V  
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 

Sprawozdanie 
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z realizacji zadań w okresie od 20 lutego 2015 roku 

do 24 marca 2015 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu  25 marca 2015 roku 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza powiedział, między innymi: 
- W okresie sprawozdawczym nadzorował  zadania Gminy  określone przepisami prawa. 
- Wykonywał  zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
- Realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza. 
- Rozpatrywał i podejmował sprawy należące  do kompetencji Burmistrza Sandomierza 
wynikające z ustaw  oraz przepisów  prawnych wydawanych na podstawie i w granicach  
upoważnień ustawowych, między innymi- jak niżej: 
- Od 1 marca  br. w strukturach Miasta  funkcjonuje Wydział Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych oraz Wydział  Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu. 
- Wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie przejęcia 
przez Gminę Sandomierz  gruntów położonych nad brzegiem Wisły (chodzi o teren od 
Koprzywianki do Bulwaru). 
- Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym i działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
- Przystąpiono do aktualizacji diagnozy zagrożeń społecznych. 
- Trwa proces rekrutacji 6. latków do klas pierwszych szkół podstawowych. 
- Trwają prace nad przygotowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. 
- Złożony został wniosek do  Programu „Maluch” związany z utworzeniem pierwszego 
miejscowego żłobka. 
- Trwają prace związane z utworzeniem Centrum Aktywności Obywatelskiej w budynku przy 
ulicy Mariackiej 1. 
Kończąc wypowiedz Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił 
kalendarz  wydarzeń  rocznicowych, kulturalnych, sportowych  oraz inicjatyw związanych  
z promocją Miasta Sandomierza. 
                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował 
Panu Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał: Dlaczego Miasto nie wystąpiło  o tereny od rampy wojskowej ? (tylko do Bulwaru) 
Powiedział:  
- Mógł na tym terenie niewielkim nakładem finansowym  powstać parking. 
- Składał w tej sprawie interpelację. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Te tereny są we władaniu Miasta. 
- Jest to drugi etap budowy Bulwaru na Wisłą, a koszt budowy  tego parkingu nie może  być  
uwzględniony w tym zadaniu.  
- Nie  możemy realizować z środków własnych tej inwestycji, bo nie mamy na to pieniędzy. 
- Z chwilą przejęcia  byłaby możliwość  wykorzystania tego terenu  pod względem rekreacji, 
wypoczynku i sportu.   
- Wraz z radnym -  Panem  Jackiem Dybusem był w tej sprawie w Krakowie i wydaje się, że  
jest dobra wola ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął  rozpatrzenie punktu 5. Porządku obrad  VIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 6  
 
 Informacja   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  
 narkomanii)  oraz ochrony  przeciwpożarowej na terenie miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza tytułem wprowadzenia 
powiedział, między innymi: 
- Zacznie od nieobecnych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
złożyła stosowną Informację, przepraszając jednocześnie za nieobecność na VIII sesji z uwagi 
na odbywające się,  dwudniowe  ćwiczenia gry sztabowej w zakresie  usuwania skutków 
powodzi na terenie  powiatów nadwiślańskich Województwa Świętokrzyskiego - Na 
ewentualne pytania radnych  dotyczące  złożonej Informacji  odpowiedzi udzielą na kolejnej 
sesji Rady Miasta. 
- Stosowne  Informacje otrzymaliśmy  również od Straży Miejskiej w Sandomierzu, 
Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu oraz  Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
- Informacji – jak wyżej - nie przekazała Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu – Jeżeli  
dokument wpłynie do Rady Miasta po dzisiejszej sesji, to   zostanie przekazany Państwu 
Radnym. 
- Złożone Informacje były szczegółowo  omawiane na poszczególnych komisjach Rady 
Miasta. 
- Prosi  Komendanta Policji w Sandomierzu o  odpowiedz na pytanie: Czy Sandomierzanie  
mogą czuć się bezpiecznie? 
 
Młodszy  inspektor Dariusz Chmielowiec – Komendant Policji w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- W 2014 roku  nie odnotowano zabójstwa. 
- O popełnionych przestępstwach ( w rozbiciu na 7 kategorii przestępstw). 
- O wykroczeniach i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
- O zabezpieczeniu imprez, zgromadzeń z uwagi na – jak niżej: 
W związku  z tym , że na  Stadionie Miejskim  dochodzi do  indywidualnych, a nawet 
zbiorowych zakłóceń zwracał się do Pana Burmistrza i do Przewodniczącego Rady Miasta  
o przyjęcie, w formie uchwały, Regulaminu Stadionu Miejskiego. 
W trosce o  bezpieczeństwo i porządek na Stadionie prosi o „pochylenie się nad tym 
wnioskiem”. 
Reasumując Komendant Policji w Sandomierzu – Pan Dariusz Chmielowiec powiedział:  
-  Po analizie  przedstawionych materiałów   wydaje się, że  Mieszkańcy Powiatu (w tym  
naturalnie Miasta Sandomierza) powinni czuć się bezpiecznie i ma nadzieję, że Mieszkańcy 
mają podobne odczucia. 
- Jako Policja  naturalnie „Nie wpadamy w samozachwyt i pracujemy nad nowymi 
zagrożeniami” (np. przestępczość  w obszarach ekonomiczno – gospodarczych ) 
- Prośba o pomoc  w zakupie  nowoczesnego monitoringu, bowiem funkcjonujący sprzęt jest 
przestarzały- Ma prawie 15 lat i nie  ma możliwości zmodernizowania go. 
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Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że Komisja Praworządności  od kilku lat  widzi potrzebę  wymiany monitoringu  
z uwagi na  przestarzałość sprzętu. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu  wystąpiła  z jakąś wstępną 
propozycją zawierającą opis potrzebnego sprzętu pod względem ilościowym, jakościowym 
oraz finansowym ? 
 
Młodszy  inspektor Dariusz Chmielowiec – Komendant Policji w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- Działania w tej sprawie podjęto jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miasta. 
- Przedstawiono stosowną specyfikację co do: ilości i jakości sprzętu  oraz propozycje jego 
rozmieszczenia ( korzystając z  doświadczenia  Miasta Tarnobrzega , który taki system 
uruchomił) 
- W każdej chwili służy wiedzą i pomocą. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Sprawa jest bardzo ważna. 
- Został   przeprowadzony audyt i znany jest    przybliżony koszt wymiany monitoringu – ok. 
300 tysięcy zł. 
- „Szukamy środków”  i szansy  posiłkowania się   funduszami zewnętrznymi. 
- Jeżeli uda się pozyskać określone kwoty , to przedłoży Radzie stosowną uchwałę. 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 
Miasta zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za  przyjęciem  Informacji   o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie narkomanii)  oraz ochrony  
przeciwpożarowej na terenie miasta Sandomierza ? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  
jednogłośnie przyjęła  
Informacj ę   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 
narkomanii)  oraz ochrony  przeciwpożarowej na terenie miasta Sandomierza. 
 
  Ad. 7  
 
Informacja  o działalności  gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz   
podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przechodząc do realizacji kolejnego punktu  
Porządku obrad sesji  powiedział: 
- Otrzymał pismo od  pełnomocnika Wydawnictwa Samorządowego informujące , że Pani 
Wiesława Skowrońska – Prezes Zarządu Wydawnictwa Samorządowego  Sp. z o.o.   
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w Tarnobrzegu  nie  może  uczestniczyć   w dzisiejszej sesji z uwagi na  niedyspozycję 
(zwolnienie lekarskie) i zapewnił, że  Pani Prezes  informację dotyczącą działalności  
Wydawnictwa Samorządowego  przedstawi  na kolejnej sesji Rady Miasta Sandomierza.  
- Stosowne Informacje przedstawiły następujące podmioty: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, Spółka z o.o., 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Sandomierski Ogrodniczy Rynek 
Hurtowy S.A.,  Fundacja Sandomierska, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, 
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego. 
- Państwo Radni  analizowali przedstawione materiały na posiedzeniach komisji stałych Rady 
Miasta. 
- Kto z Państwa Radnych oczekuje krótkich podsumowań lub ew. ma pytanie do obecnych na 
sali Szefów i Przewodniczących Rad Nadzorczych Spółek lub Fundacji ?  
                  Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
zapytał: Kto z Państwa radnych jest za  przyjęciem an block Informacji  o działalności  
gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  podmiotów, których Miasto jest 
fundatorem ? 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie przez 
Radę Miasta Sandomierza 
Informacji  o działalności  gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz   
podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
 
Ad. 8  
 
Informacja o sposobie realizacji  uchwał Rady Miasta Sandomierza  podjętych w okresie  
od 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2015 roku.   
             
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Informację o realizacji  uchwał w w/w okresie Państwo Radni otrzymali w materiałach na 
sesję. 
- Czy są ew. pytania, wnioski dotyczącej  tej Informacji? 
                  Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
zapytał: Kto jest za przyjęciem Informacji o sposobie realizacji  uchwał Rady Miasta 
Sandomierza  podjętych w okresie od 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2015 roku ?   
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
           Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza 
 
Informacji o sposobie realizacji  uchwał Rady Miasta Sandomierza  podjętych w okresie  
od 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2015 roku.   
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Robert Pytka poprosił o zabranie głosu 
prof. dr. hab. Tadeusza Studzińskiego – Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – 
Przyrodniczej  w Sandomierzu. 
 
prof. dr hab. Tadeusz Studziński – Rektor WSH-P w Sandomierzu 
 
  Powiedział, między innymi, że: 
-   WSH-P  wchodzi w XX-lecie istnienia – „W nauce  to jest epoka.”        
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- Prosi  przedstawicieli Samorządu o włączenie się  uroczystości rocznicowe Uczelni, która 
była i jest  ważnym podmiotem  dla Sandomierza,  która  wykształciła w tym okresie  około 
20 tysięcy absolwentów, i która  10 lat temu była zaliczana do  grupy najlepszych  Uczelni  
w kraju. 
- Sandomierzanie powinni  być poinformowani  o aktualnej sytuacji Uczelni,  w tym również 
o problemach z jakimi boryka się Szkoła („jak pewnie każda  uczelnia w kraju”) 
- Istnienie akademickości w Sandomierzu jest  bardzo ważnym elementem  tradycji. 
- Chce, aby rok 20. lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej   był rokiem  
z perspektywą rozwoju Uczelni   i akademickości Sandomierza w przyszłym 20. leciu. 
- Za zgodą Rady może przedstawić szczegółowy program  rozwoju Uczelni. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
-  Był świadkiem  powstawania Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej („Choć  
w zupełnie innej roli” ). 
-  Uczelnia powstała i rozwijała się decyzją  Rad Miasta Sandomierz poprzednich kadencji, 
poprzednich Burmistrzów, którzy widzieli  sens istnienia tej Uczelni. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Na tej sali  obecnych jest kilka osób , które uczestniczyły w procesie tworzenia WSH-P. 
- Pamięta jak Radni wraz z Burmistrzem Sandomierza wizytowali majątek przekazany 
Uczelni. 
- O oczekiwaniach lokalnej społeczności cyt. „w zakresie kształtowania szkolnictwa 
wyższego w Sandomierzu” przed 20. laty i obecnie. 
- Jest rozczarowany niektórymi decyzjami Senatu Uczelni (zwłaszcza w kontekście pomocy 
ze strony samorządu), choć ma świadomość  trudności na jakie napotyka obecnie szkolnictwo 
wyższe. 
 
prof. dr hab. Tadeusz Studziński – Rektor WSH-P w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie będzie się ustosunkowywał do odczuć Radnego. 
- Jeżeli padnie konkretne pytanie , to chętnie odpowie. 
- To co czynił poprzedni samorząd nie nadaje się do analizowania z wielu powodów   cyt.  
„I nie chce na ten temat mówić”. 
- Przed kilku laty wysiłki WSH-P szły w kierunku stworzenia  autentycznej akademickości 
Sandomierza. – Udało się nawet  uzyskać akceptację  na stworzenie Akademii 
Sandomierskiej, ale koncepcja ta  została zniszczona, „A  wystarczyło tylko przytaknąć albo 
nie przeszkadzać”. 
- O likwidacji Kolegium Językowego w Sandomierzu. 
- O studiach dziennych i o  współczesnym typie   edukacji cyt. „na całe życie”: ”Studenci 
mają ten komfort, że potrafią pracować , przyjeżdżać , mieć rodzinę. I to jest pozytyw. 
Zostawiają na 3-4 dni rodziny i studiują.” 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- W 1999 roku, po wprowadzeniu reformy szkolnictwa i stopni awansu zawodowego na 
WSH-P  90 % sandomierskich nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. 
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- Większość pracowników  Sandomierskich Urzędów  ukończyło tę Uczelnię. 
- Sandomierskie Towarzystwo Naukowe od wielu  lat działa w oparciu o  obecnych i byłych 
pracowników WSH-P. 
- Wie że Uczelnia ma  wiele  nowych  projektów naukowych i ma nadzieję,  że  obecne 
kłopoty  finansowe Uczelni  zostaną rozwiązane (kłopoty powstałe nie z winy  obecnych 
Władz Uczelni) 
- Z okazji Jubileuszu 20.lecia życzy  WSH-P wszystkiego najlepszego. 
 
Pan Jacek  Dybus  -  Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Proponuje  zorganizować  spotkanie  Władz Miasta Sandomierza z Władzami WSH-P  
w celu merytorycznego omówienia  spraw dot. przyszłości Uczelni. 
- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza jest dzieckiem naszego Samorządu. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że  wystąpi z inicjatywą  zorganizowania spotkania Władz Uczelni  
i zainteresowanych  Radnych  w celu zapoznania się z  aktualną sytuacją WSH-P  
i   sformułowania  wspólnych wniosków. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Chce być dobrze zrozumiany: Jego wypowiedz była spowodowana troską o sprawy Miasta. 
- Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciągu 20. lat istnienia Uczelni  Samorząd nigdy nie był 
obojętny na  prośby ze strony  Uczelni i dlatego należy „pewne rzeczy nazwać po imieniu” 
 i „określić jakie mamy oczekiwania”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi: 
- Przychyla się do propozycji Radnego – Pana Jacka Dybusa. 
- Uważa, że radni, którzy  wspierali  powstawanie i działalność Uczelni cyt. „I nie tylko tej”  
odniosą się pozytywnie do  tej inicjatywy. 
- Do likwidacji Kolegium Językowego doszło  z uwagi na „wyczerpanie się porządku 
prawnego”. 
- Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Robert pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady 
VIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 9 
   
                 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania  Skarbnika Miasta Sandomierza.   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały. 
- Odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.   
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
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(Wynik głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 8  „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie  
głosowała. 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr VIII/34/2015 
  w sprawie odwołania  Skarbnika Miasta Sandomierza.   
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że w imieniu swoim i członków Klubu Radnych oraz jako były  Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów  serdecznie dziękuje Panu Cezaremu Gradzińskiemu – 
Skarbnikowi Miasta  za współpracę, życząc  dalszych sukcesów w życiu zawodowym 
 i prywatnym. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- W imieniu swoim i  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza podziękował Panu 
Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi Miasta Sandomierza „za pracę i zaangażowanie, 
które przyczyniły się do rozwoju Miasta. Pełniąc  odpowiedzialną funkcję Skarbnika Miasta  
obowiązki swoje wykonywał sumiennie i dokładnie, a czas pracy  zaowocował  wieloma  
słusznymi decyzjami, które przynosiły i nadal przynoszą korzyści dla Miasta. 
- Kończąc wypowiedz  złożył życzenia  „wszelkiej pomyślności w realizacji ważnych 
życiowych planów” informując jednocześnie zebranych, że Pan Cezary Gradziński będzie 
nadal  urzędnikiem w UM,  a  Jego wiedza i doświadczenie będą  nadal służyły Miastu”. 
 
Pan Jacek Dybus  - Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
 
- W imieniu własnym i Członków Komisji Budżetu i Finansów  obecnej kadencji Rady 
dziękuje Panu Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi Miasta  za to , że „był Pan zawsze z 
nami, kiedy trzeba było rozstrzygać trudne sprawy finansowe, i zawsze wysłuchał naszych 
uwag”. 
- Cieszy fakt, że  będzie nadal  współpracował z Radą Miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza dziękuje  za dotychczasową 
współpracę i cyt. „Przyłącza się do życzeń w imieniu własnym i Państwa Radnych”. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Skarbnika Miasta Sandomierza.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że Państwo radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
- Odczytał projekt uchwały.   
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zna  osobiście Panią Iwonę Harę, śledzi Jej karierę zawodową, zna  Jej dokonania. 
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- Jest przekonany, że jest to dobra kandydatura. 
- Pani Iwona Hara  uczestniczy w dzisiejszej sesji  i z całą pewnością odpowie na ew. pytania. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Zapytał Panią Iwonę Harę: 
- Gdzie pracowała?,  Jaką ma wiedzę z zakresu prawa samorządowego? I czy jest 
Sandomierzanką ? 
 
Pani Iwona Hara – Skarbnik – elekt 
 
Powiedziała , między innymi: 
- Jest Sandomierzanką, urodziła się  i wychowała   w Sandomierzu. 
- Nie pracowała w samorządzie, przez ostatnie lata była zatrudniona w firmie 
ubezpieczeniowej. 
- Kwalifikacje oraz doświadczenie, które zdobyła pozwolą Jej  na pełnienie  funkcji skarbnika     
  ( w firmie, w której pracowała budżet tworzy się na podobnych zasadach). 
- Z pełnym zaangażowaniem , ochotą i planami na przyszłość przyjęła propozycję Pana 
Burmistrza oraz z pełnym przekonaniem, że posiadane kwalifikacje pozwalają na pełnienie 
funkcji Skarbnika Miasta. 
 
W związku z  brakiem  kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka – Przewodniczący 
Rady Miasta  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania  Skarbnika 
Miasta 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,  2 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza   podjęła  
 
Uchwałę Nr VIII/35/2015 
w sprawie powołania  Skarbnika Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Ma nadzieję na dobrą współpracę z Panem Burmistrzem i z radnymi Sandomierza. 
- Liczy na cierpliwość ze strony Pani Skarbnik, bo Radni są bardzo dociekliwi. 
- Życzy sukcesów.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, ze: 
- Dziękuje za podjęcie uchwały – Jest to ważna decyzja. 
- Znając  przygotowanie zawodowe  Pani Skarbnik oraz jej otwartość wyraził pełne 
przekonanie, że współpraca będzie  się układała dobrze. 
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Ad. 11 
 
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.    
         
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Powiedział, że Państwo Radni otrzymali  II wersję projektu uchwały z autopoprawką Pana  
Burmistrza  
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała pozytywnie projekt  omawianej uchwały. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 
rok. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

                                              Uchwała Nr VIII/36/2015 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.    
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.    
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała pozytywnie projekt  omawianej uchwały. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący: 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr VIII/37/2015 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.    
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Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sandomierz na lata 2015 – 2028.   
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
 i Sportu – opinia pozytywna. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała pozytywnie projekt  omawianej uchwały. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący: 
-  Poddał  go  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2028.   
- I na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr VIII/38/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015 – 
2028.   
 
Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza poprosił o opinie o projekcie 
uchwały  Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa powiedział, że członkowie komisji  cyt. „po burzliwej dyskusji  
zaopiniowali  ten wniosek negatywnie”. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, między innymi, 
że zdaniem członków  Komisji: 
- Temat: Przejęcie  dróg powiatowych należy rozpatrywać kompleksowo. 
- W związku z tym, że Miasto nosi się z zamiarem  przejęcia  cyt. „wielu ulic”  od  Powiatu , 
do tematu należy  podejść  rozsądnie i  z dbałością o każdy szczegół (zaczynając od 
uregulowania stanu prawnego oraz  spraw finansowych, w tym spraw dotyczących 
utrzymania dróg, remontu). 
- Nie należy działać wybiórczo tylko   zorganizować spotkanie cyt. ”na poziomie  Powiatu 
 i Miasta, przy udziale Rady Miasta Sandomierza i cyt. ”dogadać te sprawy kompleksowo”. 
- Z uwagi na powyższe  Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt  uchwały 
negatywnie – Co nie oznacza , że członkowie Komisji  są przeciwni przejęciu ulic od 
Powiatu.. 
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Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Poprosił o „przybliżenie problemu”  Naczelnika merytorycznego Wydziału Urzędu 
Miejskiego. 
 
Pan Zbigniew Rusak- radny Sandomierza 
 
Powiedział,  między innymi: 
- Radny – Pan Jacek Dybus jest w błędzie, cyt. „Bo ta droga i chodnik , to co jest w tym pasie 
, to jest gminne”. 
- W wyniku porozumienia  ze Starostą, Miasto wykonało  na gruncie  należącym do Powiatu 
(przekazanym Miastu  nieodpłatnie)  drogę, chodnik i oświetlenie , a obecnie chodzi tylko  
o  przekazanie gruntu cyt. „w formie prawnej”. 
- Dziwi stanowisko  członków Komisji Budżetu i Finansów oraz  długoletnich radnych: Pana 
Jacka Dybusa i Pana Andrzeja Bolewskiego, którzy   nie zrobili nic, aby   uporządkować  
sprawy przejęcia dróg powiatowych. 
- Być może powyższe  wiąże  się z to faktem, że  droga leży w okręgu radnego Roberta 
Kurosza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Powinno być zasadą, że drogi na terenie miasta powinny należeć w większości  do Miasta. 
- Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą  kolejne drogi będą sukcesywnie 
przejmowane przez Miasto (pod warunkiem, że są wyremontowane -  obecnie dotyczy to  
odcinka od Armii Krajowej do Salve Regina, następna  będzie  ulica Ożarowska). 
- Droga, o której  mówimy dzisiaj nigdy nie była droga powiatową – Jest to droga gminna. 
- Prosi o  wypowiedz Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Panią 
Barbarę Rajkowską. 
 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Ta droga  nie jest droga powiatową i nigdy nią nie była. 
- Przebiega – co jest prawdą -  przez grunt Starosty, ale została wykonana przez  gminę 
i uchwałą Rady Miasta Sandomierza została zaliczona  do kategorii dróg gminnych i gmina 
Sandomierz powinna być jej właścicielem 
- Podjęcie tej uchwały  spowoduje  uregulowanie  stanu  prawnego   zgodnego ze stanem 
faktycznym. 
- Łączenie  tej konkretnej uchwały z   kompleksowym przejęciem  dróg powiatowych jest 
nieuzasadnione. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi; 
- Nie życzy sobie, aby  cyt. ”Ktoś wyjeżdżał z tekstami, że jeden radny robi drugiemu na 
złość,  bo trzeba  być odpowiedzialnym albo  mieć dokumenty, że takie gesty się wykonuje.” 
- Starosta, Burmistrz i przedstawiciel samorządu powinni  uzgodnić jasne  zasady  przejęcia  
dróg od Powiatu. 
- Miasto przejmując drogi  musi wziąć pod uwagę  koszty utrzymania tych dróg. 
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Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że ma wątpliwości natury formalnej, gdyż w Uzasadnieniu do uchwały  jest 
zapis ”Stanowi własność Powiatu Sandomierskiego” 
 
Głosy z sali  cyt. ”Grunt” 
 
Pani Wiesława Sabat 
 
„Ale droga jest na gruncie „ I jest ujawniona w księdze wieczystej i taki jest stan prawny.” 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to prosta uchwała: przejęcie w drodze darowizny  drogi gruntowej. 
- W/w droga została  wykonana przez Miasto, Miasto ją utrzymuje , remontuje, sprząta 
 i uważa ją za swoją. 
- Na Komisji Budżetu i Finansów  niektórzy radni cyt. „Zarzucali mi , że ja robię tam jakieś  
swoje interesy (może  należy nagrywać posiedzenia komisji, żeby było  widać co kto robi, co 
kto mówi”). 
-Jest radnym po raz pierwszy cyt. „Studia skończyłem, wiedzę jakąś mam”,  
- Jest pełen   obaw  co do dalszego  funkcjonowania Rady, jeżeli   „tak  wyglądała Rada” 
przez  ostatnie 30 lat (cyt „Co niektórzy radni wyprawiają”) 
- Niepodjęcie tej uchwały  narazi  na  śmieszność nie tylko Radę – Również  Burmistrza  
i Wydział, który tę uchwałę przygotował. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Droga została wykonana za pieniądze   z budżetu  miasta i jest  na stanie miasta jako środek 
trwały. 
- Podjęcie uchwały nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem budżetu Miasta, bo  gmina  i tak 
już sprząta, odśnieża i oświetla tę drogę. 
- Pozostaje do uregulowania tylko  kwestia prawna. 
 
Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Miasto wybudowało drogę  na gruncie Starosty – Tereny wokół należą do Starosty,  bloki 
mieszkalne również. 
- Pozostaje pytanie: Dlaczego weszliśmy na teren Staroty, skoro nie mieliśmy środków, aby  
zrobić nasze drogi? 
- „Robiąc drogi przy TBS wykonano przy okazji drogę, o której mowa”. 
- Radni nie chcą blokować  przejęcia dróg od Powiatu. 
- Prosi o powołanie   grupy do uregulowania spraw prawnych i przejmowania dróg od 
powiatu. 
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Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Nikt nie neguje, że jest to droga miejska. 
- W tej sprawie chodzi  o inną politykę: Podpisanie porozumienia przy wspólnym stole 
ureguluje te sprawy na przyszłość. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Zgłosił wniosek formalny o 5. minut przerwy. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-    W/w wniosek poddał pod głosowanie. 
- W wyniku głosowania:17 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu ogłosił   
5. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  wznowił obrady VIII sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Tylko poprzez rozmowę  można dojść do consensusu. 
- Odnosi wrażenie, że  na posiedzeniu komisji nie do końca zostało wszystko wyjaśnione 
- Dyskusja podczas przerwy  pozwoliła  pewne  wątpliwości rozwiać. Wniosek jaki się 
nasuwa:  mniej emocji, więcej  dyskusji merytorycznej. 
- Prosi o podjęcie tej uchwały. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 
- Dziękuje Panu Burmistrzowi za  to spotkanie. 
- Jako radni stanowimy prawo lokalne i jest oczywistym faktem, że nie wszyscy są 
prawnikami, geodetami, itd 
- Jest radnym po raz pierwszy (podobnie jak Pan Robert Kurosz)  i „stara się dochodzić do 
pełnej wiedzy na dany temat”. 
- Ma świadomość, że są sytuacje wyjątkowe, wymagające szybkiego procedowania, szybkich 
decyzji i wówczas  - dla dobra sprawy -  radni są do dyspozycji  również w godzinach 
popołudniowych. 
 – W imieniu radnych prosi, aby  projekty uchwał docierały do radnych możliwie jak 
najwcześniej. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie zgadza się z tym, że materiały były przekazane za późno. 
- Prosi, aby nie  zarzucać  Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu, że  materiały na sesję 
zostały źle przygotowane. 
- Radni powinni spotykać się na posiedzeniach komisji  i rozmawiać merytorycznie. 
- W tym przypadku wszyscy mieli taką szansę. 
- Na posiedzeniu Komisji była Pani Naczelnik Wydziału. 
- Jeżeli jednak ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości  mógł zapytać  radcę prawnego  UM. 
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Pan Andrzej Gleń – radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie zgadza się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego: materiały  radni otrzymali  
w terminie cyt. ”Tylko trzeba było słuchać, nie upierać się”. 
- Na posiedzeniu komisji   wszystkie wątpliwości wyjaśniła Pani Naczelnik – „To jest prosta 
sprawa. Co to będzie jak my dojdziemy do budżetu?” 
- W imieniu swoim i kolegów  przeprasza ”Jeżeli unieśliśmy się jakoś”. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jeszcze raz prosi o podjęcie tej prostej uchwały zgodnie z hasłem Burmistrza „Oddajmy 
Sandomierz mieszkańcom”. 
- Jeżeli kogoś  uraził, to przeprasza. 
- Drogi na Osiedlu Szpital będą służyły mieszkańcom. 
- Obecnie Starosta sprzedaje działki  „na szpitalu” i ta droga jest tam potrzebna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Powiedział, że ma nadzieję, iż działki będą uzbrojone, aby  miasto nie musiało – 
przysłowiowo -   do tego interesu dokładać. 
- W związku z brakiem kolejnych  zgłoszeń w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 
-I na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VIII/39/2015 
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 
 
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres  10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Lebida  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Środowiska 
powiedział, że komisja której przewodniczy odrzuciła  wniosek Burmistrza o podjęcie tej 
uchwały. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: ”Bardzo proszę nie komentować tego. Decyzja jest negatywna – Bez 
komentarza!” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że  
Przewodniczący Komisji ma prawo przedstawić opinię komisji łącznie z uzasadnieniem,  
a w tym konkretnym przypadku: dlaczego opinia jest negatywna ? 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powiedział, że po 
burzliwych obradach komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie uzasadniając: 
- Umowa dzierżawy obowiązuje do 31 maja 2016 roku. 
- Komisja nie znalazła uzasadnienia do podjęcia  omawianego projektu uchwały. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- 16 lat temu cyt. „podjął wyzwanie” i wydzierżawił  ten teren (brak wody, kanalizacji). 
- 9 lat temu przepisy unijne zmusiły  do wprowadzenia zmian i od byłego burmistrza   uzyskał 
zgodę na rozbudowę obiektu (konkretnie: żona radnego otrzymała zgodę na budowę) 
- Nikogo do niczego nie zmusza i nie będzie  miał do nikogo urazy. 
- Podpisanie umowy  na 10 lat pozwoliłoby   wystąpić do Burmistrza w dowolnie wybranym 
terminie o wykup tego terenu. 
- Zapewnia, że jeżeli Rada Miasta nie podejmie tej uchwały, to  jego żona nie wystąpi  już  
o przedłużenie dzierżawy, wystąpi na drogę sądową. 
- Były pomówienia, że cyt. „Rusak tańczył koło Borowskiego, a teraz będzie tańczył koło 
Bronkowskiego, albo koło Rady.” 
- Chce przerwać wszelkie spekulacje na swój temat i cyt. „żebyście wiedzieli, że mi naprawdę 
nie zależy, albo mojej  żonie.” 
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:   
- Powiedział, że radnego – Pana Zbigniewa Rusaka obowiązuje art.29 a ustawy o samorządzie 
gminnym, gdyż jest bezpośrednio zaangażowany w sprawę. 
-Poprosił o wypowiedz kolejno radnych: Wojciecha Czerwca, Wiesławę Sabat oraz Marcina 
Marca. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 4 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres  10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego. 
(Wynik głosowania: 6 „za”, 13 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu, radny – Pan 
Zbigniew Rusak nie brał udziału w głosowaniu) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres  10 lat oraz  
odstąpienie od trybu przetargowego. 
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Ad. 16  
 
Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata  
2015 – 2018.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię na temat 
projektu uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta: 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedziała, że: 
- Wyczerpujących wyjaśnień na posiedzeniu komisji udzielił Pan Kazimierz Stolarski – 
Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
- Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zapytał o ew. uwagi, wnioski do treści  projektu uchwały. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  Pan Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie  projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził 
 podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 
                                                            Uchwały Nr VIII/40/2015 
w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2015 – 2018.  
 
Ad. 17 
 
Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  
pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego parkowania na 
terenie  Sandomierza.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię na temat 
projektu uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta: 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał o poprawkę  zgłoszoną na posiedzeniu komisji dotyczącą podwórek na Starówce. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że  na posiedzeniu komisji  została przyjęta poprawka cyt.”ulica Żydowska 
łącznie z  podwórkami”. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Podwórka nie są drogą publiczną i nie wchodzą w obręb strefy. 
- Z uwagi na powyższe brak możliwości  wprowadzenia   zaproponowanego przez komisję  
zapisu. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że Mieszkańcy Zamkowej od numeru  2 do  numeru 10:   
- Podczas dyżuru radnych podkreślali fakt, że  mieszkańcy ulicy Żydowskiej mają do 
dyspozycji  ogrodzone, zamykane podwórka, a Oni nie mają gdzie parkować. 
- Proszą o równe traktowanie. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- W poprzedniej kadencji Rady jak Pan Jacek Dybus wprowadzał jakieś zmiany w projektach 
uchwał cyt.”na kolanie”, to te uchwały były uchylane. 
- Zwraca się  do radcy prawnego  o opinię, bo cyt. ”Pan Dybus nie rozumie pewnych rzeczy”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Parking przy ulicy Zamkowej leży w pasie drogowym. 
- Z chwilą wprowadzenia tej uchwały  Mieszkańcy ulicy Zamkowej  mogą parkować na 
parkingu, na ulicy i na obu parkingach  przy Urzędzie Miasta. 
- Tereny wzdłuż ulicy Żydowskiej   są poza pasem drogowym. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Temat powinna rozpatrzeć Komisja Gospodarki Komunalnej, a nie Komisji Budżetu 
 i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
- Nie chce nikomu dokuczać, ale cyt. ”Niech nas nikt tutaj nie robi w bambuko”. 
- Prosi Przewodniczącego Rady o zdyscyplinowanie Przewodniczących komisji Rady Miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 
- Po uzyskanych wyjaśnieniach nie widzi powodu, aby  przegłosować poprawkę zgłoszoną  
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 
- Pod głosowanie podda projekt uchwały w wersji przedłożonej przez Pana Burmistrza. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, że: 
- Komisja przegłosowała wniosek i powinna się zebrać i zająć stanowisko w tej  sprawie. 
- Pan Robert Pytka powinien być Przewodniczącym  całej Rady. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
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- Jeżeli ktoś z Państwa radnych nie potrafi  trzymać nerwów na wodzy to jego sprawa. 
- Jeżeli  cyt. ”ktoś do kogoś coś ma” może poprosić o przerwę w obradach i w  sposób 
kulturalny wyjaśnić sobie wzajemnie ew. niedomówienia. 
- Jako Przewodniczący Rady nie robi niczego poza tym co jest zapisane w Statucie 
 i w ustawie na temat tworzenia aktów prawnych. 
- W przypadku wątpliwości zwraca się do radcy prawnego  Urzędu o opinię. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zgłoszona poprawka  została przyjęta  
8. głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” 
Projekt uchwały wraz z w/w poprawką został przyjęty jednomyślnie 10 „za” 
-  „Rozumiem , że Panu Andrzejowi Gleniowi jest przykro, że  zamieniliśmy się funkcjami. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  radni zwracali Przewodniczącemu Komisji 
uwagę, że ta zmiana jest niezgodna z prawem. 
-„Panu Gleniowi chodziło o to, żeby Pan Przewodniczący  zdyscyplinował Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów”, bo „Pan Dybus zaczyna sobie prywatny folwark urządzać”. 
- Może warto wrócić do nagrywania  Komisji 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Prosi, aby skończyć tę farsę, uspokoić emocje. 
- Protokół z posiedzenia Komisji będzie opublikowany – będzie można się zapoznać. 
- Projekt poprawki został wycofany. 
 
W związku z powyższym Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych  w strefach płatnego parkowania na terenie  Sandomierza.  
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” od stwierdził 
 podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 
                                                Uchwały Nr VIII/41/2015 
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego parkowania na terenie  
Sandomierza.  
 
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  
miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
- I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

                                                        Uchwały Nr VIII/42/2015 
w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  
 
Ad. 19 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady Miasta  
 Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów dopłaty od  
 posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej z siedziba przy  
 ul. Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul.  
 Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.   
z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie  uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów dopłaty od 
posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej z siedziba przy ul. 
Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul.  
 Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.   
z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   
- I w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                     Uchwały Nr VIII/43/2015  
w sprawie  uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów dopłaty od posiadania psów  
w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej z siedziba przy ul. 
Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul.  
 Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.   
z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   
 
Ad. 20 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta  
Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłat 
od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie   w sprawie uchylenia Uchwały  
Nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia 
inkasentów do pobierania opłat od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
- I w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza  
                                                          Uchwałą Nr VIII/44/2015 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłat od posiadania psów 
 i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
 
Ad. 21 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2015. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
 
Poprosiła o  zmianę treści  § 3 projektu uchwały (autopoprawka): 
Zamiast: „Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” 
Wpisać: „Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.” 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
 
                                              Uchwały Nr VIII/45/2015 
w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2015. 
 
Ad. 22 
 
Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 25 lutego 2015  roku w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji  
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do publicznych  przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina 
Miejska Sandomierz  jest organem prowadzącym.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Komisję merytoryczną 
Rady Miasta. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
 
W związku z  brakiem  głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
poddał pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady 
Miasta Sandomierza  z dnia 25 lutego 2015  roku w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji  
do publicznych  przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina 
Miejska Sandomierz  jest organem prowadzącym.  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, i  0 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  20 głosami  „za”, przy   0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się”  podjęła  
 
Uchwałę Nr VIII/46/2015 
w  sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 25 lutego 
2015  roku w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji  do publicznych  przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz  jest 
organem prowadzącym.  
 
Ad. 23 
 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu  
działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
            
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Komisje merytoryczną 
Rady Miasta. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  
- Poddał pod głosowanie w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba   „wstrzymała się” od głosu. 
- I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

                                              Uchwała Nr VIII/47/2015 
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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Ad. 24 
 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach   
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący: 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr VIII/48/2015 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach   Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Ad. 25 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami   
Sandomierza.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta: 
 
- Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja 
zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały, a dodatkowe informacje przekaże  Radna – Pani 
Wiesława Sabat. 
- Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
powiedziała, że komisja , której przewodniczy zgłosiła  wnioski, aby w załączniku do 
projektu uchwały: 
1) W Rozdziale 2. § 4. ust. 2 , punkt c -  w podpunkcie dotyczącym     zapisu cyt. „grupy co  
    najmniej 20 mieszkańców m. Sandomierza posiadających  czynne prawo wyborcze do Rady  
   Miasta Sandomierza”    liczbę „20” zwiększyć do „50”. 
2) W Rozdziale 3. § 9 ust. 1 zamiast cyt. ”Konsultacje rozpoczynają się  z chwilą  
    opublikowania ogłoszenia Burmistrza Miasta Sandomierza  o przeprowadzeniu  
    konsultacji.” wpisać: ”Konsultacje rozpoczynają się  z chwilą opublikowania ogłoszenia  
    w BIP-ie lub w sposób zwyczajowo przyjęty.”  
3) W Rozdziale 1 § 2 ust. 1 zamiast: „na wczesnym etapie prac” wpisać „na  wstępnym   
    etapie prac”. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
 
Powiedziała, że prosi o wprowadzenie  następujących zmian w treści projektu uchwały: 
- § 3. projektu uchwały otrzymuje brzmienie: ”Traci moc uchwała Nr XLIV/443/ z dnia  
  22 października 2014 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
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  z mieszkańcami Sandomierza  dotyczących budżetu Miasta Sandomierza.” 
- Z uwagi na powyższe dotychczasowy  § 3.   staje się automatycznie § 4.  
- Wykreślić w całości Rozdział 4 Przepisy końcowe w załączniku do projektu uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Zapis dot.  cyt. ”co najmniej 20 mieszkańców”  ma na celu  umożliwienie  złożenia wniosku    
przez  np. Wspólnoty Mieszkaniowe i prosi, aby  nie pozbawiać  inicjatywy   mniej licznych 
grup mieszkańców. 
- Uznaje zasadność pozostałych wniosków zgłoszonych przez  Radną – Wiesławę Sabat  oraz 
Panią Teresę Prokopowicz – Radcę prawnego UM (autopoprawka). 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że wycofuje  wniosek dotyczący  zwiększenia  liczby  mieszkańców do 50. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że ma wątpliwości dotyczące § 6 ust. 3 punkt 2  Załącznika do 
projektu uchwały dot. danych  osób popierających wniosek - Konkretnie chodzi o numer 
PESEL  i czy  jest to  zgodne z prawem z uwagi na  ochronę danych osobowych ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Jest to niezbędne  w celu weryfikacji  czy osoba popierająca  wniosek jest z Sandomierza. 
- Wymagane dane są  wyłącznie na użytek Urzędu Miasta Sandomierza. 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- W wymaganych w Załączniku danych podaje się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
- Numer PESEL nie  informuje o  miejscu zamieszkania. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
 
Powiedziała, że bezpieczniej będzie odstąpić od wymogu podawania numeru PESEL. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że jeżeli Pani  prawnik jest tego zdania , to  zgadza się na wykreślenie   
z wymaganych we wniosku danych numeru  PESEL. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza  
 
Zapytał, co będzie w przypadku  jeżeli  zniknie  obowiązek meldunkowy? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
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- W dniu dzisiejszy  to nie jest problem, bo  służby Pana Burmistrza sobie z tym poradzą 
(dysponują  aktualnym  spisem wyborców). 
- Przypomniał  zgłoszone  przez Radnych poprawki do projektu uchwały, na które Pan 
Burmistrz wyraził zgodę (autopoprawka)   
- W związku z brakiem  kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący  poddał  go  pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  
z mieszkańcami  Sandomierza z uwzględnieniem  wprowadzonych zmian.  
- Na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr VIII/49/2015 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Sandomierza.  
 
Ad. 26 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
 
Pan Robert Pytka– Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- O interpelacjach złożonych przez Radnych na poprzedniej sesji (Autorzy interpelacji 
otrzymali stosowne  odpowiedzi) 
- O pismach, w których: 
         - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   poinformowała Radę Miasta 
Sandomierza o  planowanym deficycie oraz planowanej kwocie długu (Uchwała Regionalnej 
Izby Obrachunkowej Nr 18/2015 oraz Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 19/2015 
z dnia 23 lutego 2015 roku) 
- Wojewódzki  Sąd Administracyjny  przesłał wyrok w sprawie skargi Powiatu 
Sandomierskiego na Uchwałę  Rady Miasta Sandomierza  nr LII/404/2002 z 19 kwietnia 2002 
roku. 
- Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu informuje o złożeniu  skargi na  uchwałę Rady 
Miasta Sandomierza  z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie  Miasta Sandomierza. 
Treść pisma wraz z uzasadnieniem  - do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
- Pani Katarzyna Pieklik, Pani Ewa Kawecka oraz Pani Agata Frydryk  wnoszą  o  usunięcie 
naruszenia prawa – dotyczy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
przyjętego uchwałą Rady Miasta Sandomierza. 
- Pan Jan Hajduk  informuje o  swojej rezygnacji   z zasiadania w Radzie Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że wszystkie 
sprawy, które wpłynęły  do Rady Miasta Sandomierza  w okresie międzysesyjnym  zostały 
skierowane do  właściwych podmiotów  celem  ich  załatwienia. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, że w związku z tym, iż zdecydowana większość radnych pełni tę funkcję po raz 
pierwszy jest propozycja  przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego dla Państwa Radnych. 
- Zapytał: Czy radni wyrażają wolę uczestniczenia w  takim szkoleniu ? 
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Pan  Sylwester Łatka – radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że jest zainteresowany. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Miał zamiar wziąć udział w szkoleniu (w Rzeszowie), ale  był niestety jedną z dwóch osób  
zainteresowanych ofertą. 
- Jeżeli wszyscy radni byliby zainteresowani  , to wówczas  można takie szkolenie 
przeprowadzić  w Sandomierzu. 
 
Ad. 27 
 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Prosi, aby Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza  były nagrywane, gdyż niektóre 
wypowiedzi   cyt. „kwalifikowały się  na pozew cywilny”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Nie ma  obowiązku nagrywania posiedzeń komisji z uwagi na brak stosownego zapisu  
w Statucie Miasta Sandomierza. 
- Każdy z Państwa Radnych ma obowiązek -  wynikający  z sumienności - przeczytać  
protokół z posiedzenia komisji. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Wyłączeniu odcinka Podwala Górnego w uchwale o parkingach– od ulicy Mickiewicza do 
końca muru posesji Zakonnic - gdyż cyt. „nie spełnia przesłanki, aby tam był parking płatny”. 
(droga jest wąska, a, trochę dalej   istnieje  możliwość zaparkowania pojazdu) 
- „Zastanowieniu się”  na  miejscami parkingowymi na całym Starym Mieście, bo cyt. „to nie 
do końca jest sprawiedliwe”. 
- Pseudoparkingach i pseudochodnikach na ulicy Żeromskiego od wejścia do kościoła Św. 
Michała do wjazdu na Podwale. 
Cyt. ”To co tam się dzieje od wielu lat urąga wszelkiej przyzwoitości. Są łamane wszelkie 
przepisy drogowe, wszelkie normy (…)” – Prośba do Pana Burmistrza o interwencję. 
 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- W poprzedniej kadencji z ówczesnym Zastępcą Burmistrza czynił wysiłki, aby cyt. 
„zdefiniować” to miejsce. 
- Spotkania  z Dyrektorem Dróg Powiatowych ,pisma, rozmowy nie przyniosły żadnych 
efektów. 
- Aby rozwiązać ten problem potrzebne są  duże nakłady finansowe. 
 
Pan Robert Kurosz  – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
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- Interpelacji w sprawie  uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
gminne i przygotowanie wykazu dróg  o nieuregulowanym  stanie prawnym. 
- Interpelacji  w sprawie oświetlenia ulic – dot. prawidłowego  oznaczenia  lamp ulicznych. 
- Zniszczonym poboczu wzdłuż ulicy Długiej (zwracając się do Radnego  cyt. „który 
obsługuje ulice Długą” – tam nie świecą się lampy, jest nieoświetlone skrzyżowanie, nie ma 
poboczy) 
- Ew. możliwości  budowy ronda przy Szpitalu na drodze nr 77 i 79 (dot. ulic Dobkiewicza, 
Kwiatkowskiego i Krukowskiej.) 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- O konieczności wykoszenia ugoru na terenach  prywatnych i należących do  Miasta. 
- O zaangażowaniu  Straży Miejskiej do  kontroli porządków. 
- Aby w wyjątkowych przypadkach Miasto wykosiło ugór, a kosztami obciążyło właściciela 
działki. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Żeby pracownicy, którym za to płacą, „ objeżdżali Miasto i sprawdzali porządki”. 
- Należy myśleć  o przyszłości cyt .”Ewidencja gruntów w kontekście potencjalnych 
inwestorów (tzw. Gęsia Wólka)”. 
- O działkach za Szpitalem , które sprzedaje Starosta – Czy Miasto nie rozważa kupna  tych 
działek ? 
- Podoba  Mu się idea  przekazania terenów za symboliczną złotówkę przedsiębiorcy, który 
wygeneruje nowe miejsca pracy. 
- Nowa Pani Naczelnik  - nowego Wydziału dobrze się zaprezentowała, ma wiedzę  
i przygotowanie, cyt. „ale czas leci”.  
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy Pan Burmistrz przewiduje w najbliższym czasie  remont schodów na skarpie, 
żeby zostało to uporządkowane ?”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Odpowiedział twierdząco. 
 
Pan Piotr Majewski– Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W imieniu większości Mieszkańców  ulicy Mickiewicza prosi o przyspieszenie  działań 
dotyczących zmiany  organizacji ruchu. 
- Miał nadzieję, że jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi   cyt.”tym Mieszkańcom 
pomożemy”. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Zna sprawę: warunki techniczne, jakie znaki należy  postawić, itd. 
- Podjął stosowne działania. 
- Nie wie czy uda się  sprawę załatwić przed Świętami Wielkiej Nocy. 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
- Przypomniał  Panu Burmistrzowi swój wniosek - interpelację w sprawie ustawienia donic  
oraz wycięcia drzewa na ulicy Wojska Polskiego. 
- Zapytał: Czy w w/w sprawach zostały podjęte jakieś działania ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Po konsultacji z Naczelnikiem Nadzoru Komunalnego powiedział: 
- Donice zostaną postawione. 
- Na tej ulicy są jeszcze do wycięcia 4 drzewa. 
- Powyższe  sprawy zostaną załatwione w krótkim czasie. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie pomogły apele, poparcie posłów, marszałka, kandydatów na prezydenta ani zbieranie 
podpisów -  Inwestycja pn. Budowa II mostu na Wiśle i Lwowskiej – bis po dodatkowych 
konsultacjach nie została ujęta do realizacji na lata 2015 – 2023. 
- Pomimo powyższego prosi, aby Pan Burmistrz nie zaniechał działań zmierzających  do 
realizacji tych inwestycji. 
- Jest mieszkańcem ulicy Wielowiejskiej, która od  lat 90.  połączona jest z ulicą 
Trześniowską  prowizorycznym skrzyżowaniem,  na którym dochodzi do licznych wypadków 
(Gdyby nadal   były tzw. czarne punkty, to w tym miejscu powinny być x 3) 
- Niestety nadal  przez kolejne lata mieszkańcy tych ulic narażeni są na niebezpieczeństwo. 
 
Pan Robert Pytka– Przewodniczący Rady Miasta wyraził pełne przekonanie, że ta idea będzie 
nadal kontynuowana. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Wspólny  apel  niestety nie przyniósł żadnych efektów, ale na pewno nie poddamy się (cyt. 
”mówiąc bojowo”). 
- Planuje  zaproszenie  Władz  zainteresowanych  Województw, sąsiednich miejscowości 
(Tarnobrzega, Gorzyc , Stalowej Woli) oraz parlamentarzystów na debatę poświęconą  
potrzebie  realizacji tych inwestycji. 
 
Pan Piotr Majewski – radny  Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
-  Materiały na sesje Rady Miasta  każdy z radnych otrzymał w terminie. 
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- Powyższe, aby nie było żadnych wątpliwości i niedomówień, iż  cyt. ”Ktoś nie dopełnił 
obowiązków”. 
 
Pan Jacek Dybus – radny  Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Zamiatarki  sprzątają   ulice i  cyt. „co ciekawe jeżdżą również nocą”, ulice są uprzątnięte 
   i umyte. 
- Cały efekt psują brudne  zatoczki, bo  zamiatarka nie może wjechać , gdyż cały czas stoją 
   tam samochody. 
- Trzeba zobowiązać gospodarzy dróg do  porządkowania  wszystkich zatok. 
 
Ad. 28 
                                             Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował zebranym za udział w sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Przeprosił za ewentualne  uchybienia. 
- Złożył życzenia pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy. 
- Stwierdził wyczerpanie Porządku obrad  i zamknął  VIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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