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Protokół Nr 25  
z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza 

25 maja 2016 roku – Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00  
Godz. zakończenia sesji – 12.27 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXV sesję Rady Miasta 
Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego – 
Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, pracowników 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, dyrektorów spółek podległych miastu, uczniów 
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu wraz z opiekunem, środowisko sportowe całego miasta,  
w tym przedstawicieli wielu Klubów Sportowych, Stowarzyszeń oraz tych wszystkich,   
którym postać Pana Karola Bieleckiego jest wyjątkowa. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  cyt. „w sposób szczególny” 
powitał osoby bardzo bliskie Panu Karolowi Bieleckiemu: Mamę - Panią Zdzisławę Bielecką 
oraz  Siostrę -  Panią Agnieszkę. 
 
W XXV sesji uczestniczyło 20 radnych. 
Radny -  Pan Zbigniew Rusak usprawiedliwił swoją nieobecność.. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził quorum.  
 
Ad.2  
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – poprosił o wybór sekretarza dzisiejszej 
sesji, proponując jednocześnie kandydaturę Radnego - Pana Tomasza Frańczaka, który 
zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XXV sesji Rady Miasta. 
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał  
pod głosowanie w/w kandydaturę. 
W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – stwierdził, że sekretarzem dzisiejszych 
obrad został radny – Pan Tomasz Frańczak. 
 
Ad.3   
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zapytał o ew. uwagi, 
wnioski, dotyczące porządku obrad XXV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 
Złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza pismo z Kancelarii prawnej Pana 
Dominika Gałkowskiego - Kubas, Kos, Gałkowski - i poprosił o jego odczytanie. 



 

2 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poprosił Pana Piotra Kossaka – radcę prawnego UM – o sprawdzenie przedłożonego 
dokumentu pod względem zgodności z prawem (stosowne pełnomocnictwo). 
- Powiedział, że przedłożone pismo należy traktować jak wniosek formalny (zgodnie z opinią 
prawną). 
- Odczytał treść wniosku. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pismo dotyczy dwóch różnych spraw, których nie należy łączyć. 
- Podczas budowy dróg w 2014 roku, zajęcie części gruntu należącego do Pani M. R.*) jest 
faktem (ok. 2 arów).  
- Projekt uchwały przedłożony Radzie Miasta nie ma nic wspólnego z w/w faktem i jako 
wnioskodawca  wnosi o procedowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego. 
 
Pan Piotr Kossak – Radca prawny UM 
 
Powiedział, że: 
- Pismo przedłożone przez Pełnomocnika Pani M. R.*) można traktować jak wniosek 
formalny. 
- Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wnioskodawcą projektu uchwały jest Burmistrz 
Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta Sandomierza – przypomniał o art. 25a 
ustawy o samorządzie gminnym mówiącym o wyłączeniu się osób  mających  interes prawny. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W trakcie budowy tej drogi przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług był radny - Pan Z. R.*)  
- cyt.: „Mógł wtedy zauważyć, że dzieje się coś na jego gruncie, a wtedy było mu to 
obojętne.” 
- Drogę budowano w 2010 roku po powodzi, a Pan R.*) zainteresował się tym faktem  
w 2016 roku. 
- Jako Radny nie ma prawa tak postępować. 
 
Pan Przewodniczący Robert Pytka: 
 
- Poddał pod głosowanie wniosek formalny: Kto jest za wnioskiem formalnym zgłoszonym 
przez pełnomocnika Państwa R.*)? 
Wynik głosowania: 3 ,,za”, 16 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się od głosowania”. 
- Stwierdził, że wniosek został odrzucony. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Poddał pod głosowanie porządek obrad XXV sesji Rady Miasta. 
Wynik głosowania: 17 ,,za”, 1 ,,przeciw”, 2 ,, wstrzymujących się od głosowania”. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza porządku obrad XXV sesji - jak niżej: 



 

3 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołów z XVI I XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza VII kadencji. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  
Karolowi Bieleckiemu. 
 6. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na  
okres 10 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym  
Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016 – 2021”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na        
dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  
przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na  targowisku 
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody. 
18. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy    
Sandomierz: 
19. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sandomierz za 2015 rok. 
20. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o           
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
22. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  
Przyjęcie protokołów z XVI i XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza VII kadencji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza protokoły były złożone do wiadomości radnych  
 w statutowym terminie w celu zgłoszenia ew. uwag, wniosków. 
- W związku z tym, że nie zgłoszono uwag do treści protokołów, poddał pod głosowanie: 
1. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Sandomierza i w wyniku głosowania:  
19,,za”,  0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się” od głosu, stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta, 
protokołu z XVI sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza i w wyniku głosowania:  
19,,za”,  0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się” od głosu, stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta, 
protokołu  z XXIII sesji. 
 
Ad.5  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 
Karolowi Bieleckiemu. 
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 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat  
podejmowanej uchwały Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że  
Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Pana 
Mieczysława Gospodarczyka. 
 
Pan Mieczysław Gospodarczyk – Trener, Wychowawca i Nauczyciel Szkół Budownictwa  
w Sandomierzu. 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest mu niezmiernie miło, że jeden z jego Wychowanków zostanie Honorowym Obywatelem 
Miasta  Sandomierza. 
- O kolejnych etapach kariery Karola począwszy od Szkoły Nr 1, gdzie pod okiem pierwszego 
trenera Pana Ryszarda Kiliańskiego zdobywał pierwsze sukcesy, poprzez grę  
w drugoligowym zespole, aż po kolejne sukcesy w Polsce i na terenie Niemiec. 
- O wyjątkowych zdolnościach Karola Bieleckiego oraz świetnych warunkach fizycznych. 
- O tragedii Sportowca i sile, która pozwoliła Mu na powrót do gry. 
- Dziękuje Rodzicom Karola Bieleckiego za cyt.: „świetnego syna”, który jest chlubą 
Sandomierza i całej Polski. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – odczytał uzasadnienie do projektu 
uchwały (jak załącznik). Udzielił głos zgłaszającemu się Panu P.*). 
 
Pan Z. P.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: 
-  Przez kogo został złożony wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Panu Karolowi 
Bieleckiemu? 
- Czy Pan Karol Bielecki wyraził zgodę na bycie Honorowym Obywatelem i jakie nadzieje 
wiąże miasto?  
- Czy Pan Karol Bielecki cyt.: „w tak młodym wieku” zgodził się cyt.: „na bycie Honorowym 
Obywatelem Sandomierza”. 
- Jakie nadzieje wiąże z piłką ręczną w Sandomierzu? (cyt.: „Bo o ile wie, w tej chwili jest 
bardzo słaby poziom tej dyscypliny sportowej.”). 
 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta– powiedział, między innymi: 
- Od dłuższego czasu były prowadzone rozmowy w różnych kręgach, w tym na posiedzeniu 
Komisji Nauki, Kultury, Oświaty i Sportu (mówiła o tym Pani Radna Agnieszka Frańczak– 
Szczepanek) oraz w całym środowisku sportowym. 
- Osobiście złożył wniosek, który był wypadkową opinii wielu osób. 
- W tej chwili rozmawiamy o wybitnym sportowcu i dobrym człowieku, który - jak tylko ma 
możliwość - to zawsze uczestniczy w sandomierskich  imprezach, przywozi ze sobą gadżety, 
prezenty i jest do dyspozycji tych wszystkich, dla których jest idolem i cyt.: „którzy są  
w Niego zapatrzeni jak w obrazek”. 
- Wyraził przekonanie, że w/w uchwała zostanie podjęta przez aklamację. 
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Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że w pełni popiera wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Sandomierza Panu Karolowi Bieleckiemu i zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie złożony przez Radnego – Pana Jerzego Żyłę – wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji. 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta wyraziła zgodę na zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił zebranych o powstanie i odczytał projekt uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Karolowi Bieleckiemu. 
 
- Poddał pod głosowanie projekt odczytanego projektu uchwały. 
 
- W wyniku  głosowania: 20 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że  
w dniu 25 maja 2016 roku Rada Miasta Sandomierza nadała Panu Karolowi 
Bieleckiemu tytuł Honorowego Mieszkańca Sandomierza.  
 
- Podziękował serdecznie Pani Zdzisławie Bieleckiej i Pani Agnieszce, najbliższym członkom 
Rodziny, za trud wychowawczy, którego owocem jest człowiek, sportowiec i obywatel,  
z którego Miasto Sandomierz jest dumne. 
 - Cieszy fakt, że Pan Karol prawdopodobnie będzie uczestniczył w dniu 4 czerwca  
w uroczystym święcie piłki ręcznej z okazji 50-lecia funkcjonowania zorganizowanej piłki 
ręcznej w Sandomierzu. Cieszymy się jego sukcesami i kibicujemy, aby zdobył to, co 
najważniejsze. Z serca i oddania przyjaciół i wszystkich tych, którzy nie tylko kochają sport, 
ale widzą jego postawę na boisku i poza nim, możemy być z Pani Syna dumni, co jest tego 
wyrazem.  
 Pan Przewodniczący przekazał w imieniu Dyrektora Szkoły Nr 1 w Sandomierzu - 
Pana Waldemara Goska, który niestety nie mógł brać udziału w dzisiejszym spotkaniu, że 
szkoła nadal dąży mistrzowską drogą – w dniu wczorajszym chłopcy pod wodzą trenera 
Marcina Sykuckiego zdobyli mistrzostwo województwa w trójboju lekkoatletycznym.  
- Mając takiego wspaniałego wychowanka i honorowego mieszkańca to szkoła wyjścia nie 
ma, aby dążyć do jak najlepszych osiągnięć. 
 
Pan Marcin Marzec - Radny Miasta 
 
Powiedział, między innymi: 
- Trochę żałuje, że nie zabrał głosu wcześniej, bo już wszystko zostało powiedziane przez 
Przedmówców. 
- Spodziewał się takiego wyniku głosowania – Jest to honor dla całego sandomierskiego 
środowiska sportowego, nie tylko dla piłki ręcznej. 
- Złożył serdecznie podziękowania dla wszystkich Szanownych Państwa, którzy są  
przyjaciółmi sandomierskiego sportu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Podziękował również nieobecnym działaczom sportowym: Panu Franciszkowi 
Makowskiemu oraz Panu Sebastianowi Wieczorkowi - obecnemu prezesowi SK Wisła 
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Sandomierz, również Panu Maciejowi Stefańskiemu, który jest ikoną siatkówki 
sandomierskiej.  
- Karol zawsze podkreślał, że wyszedł z Sandomierza i że jest to powód do dumy. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, miedzy innymi: 
-  Wielokrotnie miał przyjemność prowadzić sprawozdania z meczów, na których występował 
Pan Karol Bielecki. 
- Wygłosił refleksje na temat wychowania przez sport. 
 

Uchwały Nr XXV/269/2016 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza  

Karolowi Bieleckiemu 
 

Ad. 6  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o  zabranie głosu Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Cyt.: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, w okresie 
sprawozdawczym nadzorowałem zadania Gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 
zadania kierownika urzędu miejskiego w Sandomierzu, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, rozstrzygałem i podejmowałem sprawy należące do mojej kompetencji 
wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych. 
 
Trwa wykonanie dokumentacji dla zadań: 
1. Budowa parkingu przy ul. Browarnej. 
2. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. 11 Listopada. 
3. Budowa parkingu przy ul. Króla 6 i 8. 
Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: 
1. Budowa ul. II Pułku Piechoty Legionów. 
2. Budowa ul. Czereśniowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. 
3. Budowa ciągu pieszo jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele z oświetleniem  
i odwodnieniem. 
4. Budynek z lokalami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej. 
5. Remont w zakresie wymiany grzejników centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 
i Przedszkola Nr 1 oraz przebudowa w wewnętrznej strefie gazowej oraz punktów 
pomiarowych w Szkole Podstawowej Nr 1. 
Zawarto umowy na wykonanie prac: 
1. Remont dróg o nawierzchni asfaltowej. 
2. Budowa oświetlenia przy ul. Zaleśnej. 
3. Remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych Stokrotka przy ul. Portowej. 
4. Remont schodów pomiędzy ul. Żydowską i Podwalem Górnym. 
Zadania zrealizowane i w trakcie realizacji: 
1. Wykonanie znaków pionowych dróg Gminnych. 
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2. Budowa ul. Zarzekowice. 
3. Remont dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej. 
4. Prace awaryjne na drogach gminnych. 
5. Remont prac kanalizacji w trzech pomieszczeniach piwnicznych w Gimnazjum Nr 1. 
6. Budowa na ul. Okrzei. 
7. Trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na 
konserwację oświetlenia stanowiącego własność Gminy Sandomierz. 
8. Trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert na 
zadania: 
- remont Sali nr 7 w Szkole Nr 1, 
- wykonanie audytu energetycznego w Gimnazjum Nr 1,  
- remont pralni, magazynu żywnościowego oraz schodów zewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.  
9. Wybrano wykonawcę w drodze zaproszenia do składania ofert na następujące zadania: 
- remont części ogrodzenia wokół szkoły i wymiana stolarki w świetlicy przy Szkole Nr 4. 
Złożono do Wydziału Organizacyjnego wniosek o przeprowadzenie procedury wyboru 
wykonawcy nasadzenia oraz dostosowania Gimnazjum Nr 2 dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo – Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum Nr 2, 
- unieważniono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Kompleksowa wymiana 
nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia konstrukcji w obiekcie 
miejskiego stadionu sportowego – oferta została złożona dużo większa niż środki 
zabezpieczone w budżecie, 
- wykonano dwie altanki śmietnikowe przy ul. Ogrodowej, 
- rozpoczęto koszenie terenów zieleni stałych w mieście i na terenie gminy, 
- uporządkowano cmentarz Żydowski, 
- wykonano nasadzenia w całym mieście, 
- zagospodarowano dwa skwery przy skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego i Mickiewicza, 
- uzupełnione zostały żywopłoty przy ul. Podwale Górne, 
- wykonano oznakowanie poziome parkingów płatnych, 
- wprowadzono płatność mobilną za parkingi płatne poprzez telefony komórkowe. 
 
Kultura: 
18 kwietnia - inauguracja sezonu turystycznego. 
21 kwietnia – wykład prof. Buko - ,,Poganie i Chrześcijanie” – o problemach interpretacji 
odkryć archeologicznych chrześcijan na ziemiach Polskich, spotkanie dot. tylko samego 
Sandomierza. 
29 kwietnia- został rozstrzygnięty projekt dotacji dla gminy miejskiej na realizację zadania - 
,,Proza miasta”. 
29 kwietnia – 3 maja – odbyła się 13 edycja Filmu i Spotkań Niezwykłych - kolejnym 
bohaterem festiwalu był Wojciech Twardowski jako reżyser niezwykły oraz Marian Dziędziel 
jako aktor niezwykły. 
3 maja – Sandomierskie obchody Narodowego Święta 3 Maja. 
8 maja – Sandomierskie obchody Dnia Wolności i Zwycięstwa. 
14 maja – Sandomierska Noc Muzeów 2016 rok. 
14 kwietnia – w Sandomierzu postawiono pięć nowych tablic witających turystów 
przybywających do Sandomierza. 
25 – 28 kwietnia – zdjęcia do filmu „Ojciec Mateusz”. 
- Jest nowa strona internetowa miasta Sandomierza - przejrzysta, mobilna, dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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13 kwietnia – turniej o szachy Królowej Jadwigi, uczestnicy turnieju rozgrywają spotkanie  
w czterech kategoriach wiekowych w sumie było 175 zawodników w różnym wieku, 
najmłodszy miał 4 lata. 
17 kwietnia – ogólnopolski turniej karate dzieci i młodzieży, w turnieju brało udział 196 
zawodników z 19 ośrodków z całego kraju. 
24 kwietnia – otwarte mistrzostwa tenisa stołowego w Sandomierzu, zawody zorganizowane 
były dla uczczenia 70-lecia Świętokrzyskiego Okręgu Związku Tenisa Stołowego. 
6 maja –pierwsza runda mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych w ramach wydarzenia, na 
Sandomierską Starówkę przyjechało 40 zabytkowych samochodów w różnych odstępach 
czasu i z różnych krajów. 
7 – 9 maja – szósty sandomierski weekend sportowy kwitnących sadów, w zawodach wzięło 
udział ponad 100 zawodników. 
 
TURYSTYKA:  
22 – 24 kwietnia –Sandomierz na targach Lato w Warszawie, Urząd Miejski wziął udział  
w XXI Targach Turystyki i wypoczynku lato 2016. 
26 kwietnia - II edycja spotkania z cyklu „śniadanie z przedsiębiorczością”, spotkanie 
poświęcone było perspektywom rozwoju turystyki, szczególnie polityka zdrowotna, 
prozdrowotna w powiecie sandomierskim. 
13 – 15 maja – Sandomierz na targach turystyki weekendowej, atrakcje regionu – spotkanie 
odbyło się w Chorzowie. 
14 maja – uroczystości 60-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu – jest to 
miłe, że tego typu uroczystości odbywały się w Sandomierzu. 
18 maja – w uznaniu zasług, prof. Haliny Szpak w Sandomierskim Ratuszu zorganizowano 
spotkanie poświęcone Jej pamięci. Po spotkaniu przemaszerowano na ulicę Podwale Dolne, 
gdzie zasadzona została lipa w hołdzie wybitnej Pani Profesor.  
19 maja - obchody święta Świętokrzyskiej Straży Pożarnej w Sandomierzu – wojewódzkie 
obchody 
- rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 - został nim Pan Grzegorz 
Socha oraz Nr 4 - została Pani Małgorzata Suwa 
- do 9 czerwca można składać dokumenty do konkursu na zastępcę dyrektora w Gimnazjum 
Nr 2. 
- w piątek 20 maja był w Sandomierzu Pan Marszałek Adam Jarubas, odwiedził naszą 
bibliotekę miejską, zapoznał się z projektem odbudowy tej placówki oraz z projektem 
rewitalizacji parku miejskiego. Jest szansa, że te dwa wnioski zostaną pozytywne rozpatrzone 
przez Pana Marszałka.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
- Podziękował Panu Burmistrzowi za wypowiedź. 
- Poprosił o zabranie głosu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
 
- Powitał Pana Przewodniczącego, Pana Posła, Pana Burmistrza, Szanownych Radnych  
i wszystkich zebranych. 
- W imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Kielcach Pana Adama Czajki oraz własnym jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Sandomierzu podziękował władzom samorządowym Miasta z Panem 
Burmistrzem na czele oraz pracownikom instytucji podległych za udzieloną pomoc podczas 
organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 2016 roku w dniu 19 maja. To święto 
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było przede wszystkim okazją do uczczenia Klubu i poświęcenia ludzi którzy żyją według 
zasad ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Uroczystość ta była też okazją do 
zaprezentowania szerokiemu gronu uczestników piękna miasta Sandomierza oraz dorobku  
i  tradycji Strażactwa Ochotniczego i zawodowego ziemi Sandomierskiej. Bez pomocy miasta 
Sandomierza uroczystość ta by się nie odbyła.  
- Raz jeszcze podziękował za okazaną pomoc i życzył wszystkim państwu, aby dalsza 
działalność społeczna była źródłem satysfakcji. 
 
 Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dziękuje Panu Komendantowi za wystąpienie i podkreślił, że relacje z Komendą Powiatową 
i Wojewódzką Straży Pożarnej są dobre, bardzo bliskie i konkretne. 
- Raz jeszcze dziękuje w imieniu własnym i Mieszkańców Sandomierza  wszystkim 
Strażakom i przekazuje słowa uznania za Ich pracę i wysiłek w roku 2010 i całą 
popowodziową akcję, która budziła podziw. 
 
 Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- W zeszłym tygodniu minęła kolejna rocznica powodzi. 
- Składa wyrazy uznania dla tych wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku powodzi - 
szczególne wyrazy uznania dla żołnierzy, strażaków, ludzi dobrej woli, mieszkańców osiedla, 
którzy obronili swoje miejsca pracy i domostwa. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  O dziurach w asfalcie, wymagających naprawy, posypanych żwirem (miałem ?), na którym  
wpadają w poślizg rowerzyści, motocykliści. 
- Najgorzej sytuacja wygląda w pobliżu Szkoły Nr 1 przy skręcie z Armii Krajowej na 
Żółkiewskiego. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O raporcie otwarcia, który Pan Burmistrz miał przedstawić, a którego nadal nie ma. 
- Czy otrzyma odpowiedź na pytania, które zadał na spotkaniach z Pana Burmistrza  
z mieszkańcami Miasta. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że obecnie procedowany jest 
punkt: Informacja Burmistrza o bieżących sprawach miasta i tylko do treści wystąpienia Pana 
Burmistrza można się odnieść. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, że cyt.: „bez przerwy go Pan Przewodniczący poucza i przeszkadza”. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- cyt.,, Tyle Panie Z.*) przychodzi Pan na sesje i Pan nie zna procedury?”  
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-  Przestrzega procedury  i  w punkcie  wolnych wnioski z przyjemnością odda mieszkańcom  
głos. 
 - Zapytał Pana Mecenasa, czy właściwie zwraca uwagę? 
 
Pan Piotr Kossak – Radca Prawny UM 
 
Powiedział:  ,,Bardzo właściwie”. 
 
Pan Z. P.*) – mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O aktywności mieszkańców Miasta (w kontekście spotkań z mieszkańcami). 
- O akcji związanej z „pracownią miasta” i cyt.: ,,czy udział radnych był w tym jakiś 
przewidywany czy nie?” (bo był tylko jeden z wiceprzewodniczących Rady) 
 Zapytał, kiedy Pan Burmistrz odpowie na 11 pytań, które złożył  na piśmie 16 marca?” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wiele z tych pytań wykracza poza informacje dotyczące bieżących spraw miasta. 
(ale żeby już nie przedłużać, może udzielić części odpowiedzi, a na pozostałe w wolnych 
wnioskach.) 
Został przygotowany raport otwarcia, zamknięcia pewnego etapu, a otwarcia kolejnego. 
(nie było raportu przejęcia więc trudno mówić  o raport otwarcia). 
Można przyjąć, że takim raportem otwarcia może być protokół pokontrolny Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, który jest dostępny i można się z nim  zapoznać. 
- Spotkań z mieszkańcami było kilka i były to spotkania w kilku miejscach - Mieszkańcy 
zgłaszali swoje uwagi, problemy, swoje propozycje. 
Poruszano dziesiątki tematów, wszystko zostało skrzętnie zapisane, kwestie do zrealizowania, 
trudno w tej chwili omówić wszystko. 
- Pracownia miasta, to było spotkanie otwarte, każdy mógł wziąć udział. 
Jeśli chodzi o koszty, to są to sumy symboliczne w stosunku do korzyści, do efektów jakie ta 
pracownia już przynosi. 
 
Ad.7  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Budżetów i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów – powiedział, że komisja  
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braków głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”, stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła 
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Uchwałę Nr XXV/270/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat w/w uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów - powiedział, że komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały. 
 
Wobec braków głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXV/271/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 9   
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat w/w uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów - powiedział, że komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały. 
 
Wobec braków głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza   
 

Uchwały Nr XXV/272/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 10     
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat w/w uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów - powiedział, że komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały. 
 
Wobec braków głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
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- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXV/273/2016 
W sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował młodzieży – spieszącej się na zajęcia szkolne – za obecność na sesji. 
- Zaprosił  Państwa radnych i Mieszkańców do Ratusza  na dzień 1 czerwca – w dniu  Święta  
Dzieci i Młodzieży, w godz. 9ºº- 12ºº na obrady Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
Ad. 11   
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów, po zaopiniowaniu otworzył 
dyskusję. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystąpił 
do procedury głosowania w/w projektu uchwały. 
- Zapytał ,,Kto z Pań/ Panów Radnych jest „za” proszę o podniesienie mandatu?” 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
podjęła jednogłośnie 

 
Uchwałę Nr XXV/274/2016  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 12  
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 – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Jacek Dybus- Przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów – powiedział, że Komisja 
koncentrowała się nad stroną finansową, ekonomiczną z prośbą do Pana Burmistrza, aby 
skoncentrował się na dokładnym sporządzaniu umowy między stronami umowy - opinia 
pozytywna. 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
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- Jego zdaniem będziemy na siłę uszczęśliwiać Panią M. R.*), bo cyt.: „Ta Pani nie jest 
zainteresowana jakąś dalszą dzierżawą.”  
- cyt. „Nie będę się cofał czy Pan R.*) był wtedy przewodniczącym czy też nie, jakie były 
tam rzeczy.” „Ja nie znam sprawy, jakie były tam przed laty, czy to są jakieś osobiste 
wywody przeciwko Panu R.*)? Czy Pani R.*), bo nie ukrywajmy, że Pani M. R.*) jest żoną 
aktualnego radnego Pana Z.*)”. 
- Jego zdaniem powinno być tak, jak wnioskuje pełnomocnik. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- Nikt nie uszczęśliwia  małżeństwa Państwa M. i Z. R.*). 
-  Wnioskodawcą był Pan Burmistrz i rozpatrujemy ten projekt uchwały. 
- Poprosił Pana mecenasa o wypowiedz.. 
 
Pan Piotr Kossak – Radca Prawny UM 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
-  Teraz  rozpatrujemy projekt uchwały, której autorem jest Pan Burmistrz. 
-  Natomiast odrębną kwestią jest to czy Państwo R.*) będą chcieli  podpisać umowę.  
- Są to dwie różne rzeczy i prosi aby tego nie mylić. 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi, aby Pan Przewodniczący nie odbierał osobiście wystąpienia Radnego. 
- Jest  zirytowany, że podejmowana jest uchwała pomimo, że są pewne kwestie sporne. 
 
Pan Jacek Dybus Radny Miasta 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dziwi się irytacji Radnego. 
- Uchwała powinna być podjęta, bo kończy się umowa dzierżawy 31 maja br. 
- Radzi, aby dokładnie przeczytać uzasadnienie do uchwały. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- cyt.: „Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 
kolejnych 10 lat i musimy się do wnioskodawcy ustosunkować i jego prośbę załatwić.” 
-  Wnioskuje o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Burmistrzowi w ramach 
wniosku formalnego. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Miasta 
 
Zapytał: 
Cyt.: „Co z wnioskiem formalnym? Bo miało być zamknięcie dyskusji.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Prosi o przeczytanie  art. 46, głos „za” , głos „przeciw”  i wówczas  głosowanie.  
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- Przypomina, że radni już 1,5 roku sprawują swój mandat i podstawowe kwestie 
proceduralne powinny być znane.  
- Prosi Pana Burmistrza o zabranie głosu.. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie należy łączyć tych dwóch spraw. 
- Jeżeli Miasto weszło na teren prywatny (za zgodą właściciela, czy bez niej), to należy tę   
sprawę uregulować (powołać rzeczoznawcę i zapłacić za ± 2 ary gruntu). 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Zapytał, kto jest odpowiedzialny decyzję wejścia na teren? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że to trudna sprawa.  
- Stwierdził, że Pan Burmistrz miał przeciwny głos do wniosku formalnego.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
       Powiedział, że obecnie należy rozstrzygnąć sprawę dzierżawy na okres 10 lat, bo taki był 
wniosek, a drugą kwestią jest zapłata, żeby tą sprawę jak najszybciej rozstrzygnąć i temat  
zamknąć. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Miasta 
 
 Powiedział, między innymi: 
- Wczytał się w dokumenty, z których wynika, że Pani M. R.*) prosi o danie w dzierżawę na 
okres 10 lat lub wykup gruntu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie wniosek formalny Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek  
o zakończenie dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
Wynik głosowania: 19,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się” - stwierdził zamknięcie  
dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 17 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 3 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta podjęła  

Uchwałę Nr XXV/275/2016 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz 

odstąpienie od trybu przetargowego. 
 
 

Ad.13  
Podjęcie uchwały w sprawie ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym  Zasobem miejskiej Gminy Sandomierz 2016 – 2021”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta prosi o opinię na temat w/w uchwały 
Przewodniczącego Komisji Polityki Mieszkaniowej - Pana Andrzeja Anwajlera. 
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Pan Andrzej Anwajler  – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – powiedział, że: 
-   Opinia Komisji jest pozytywna.  
-   Zwrócił uwagę na 2 błędy 
1.  W nagłówku zamiast ,,uchwała Burmistrza Miasta Sandomierza” powinno być ,,uchwała  
Rady Miasta Sandomierza”, 
2. W rozdziale 5. Sposób i zasady zarządzania budynkami wchodzącym w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy na lata zamiast: „2012 – 2016”  powinno być: „2016 – 2021”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział:  
- Radny - Pan Marcin Marzec - zauważył na posiedzeniu komisji błąd: po § 8, który 
występuje na stronie 13, pojawia się § 10, (brak § 9), dlatego zamiast 10 piszemy 9, 11→10, 
12 → 11, 13 → 12, 14 → 13.  
- Powyższe zmiany - za zgodą Pana Burmistrza - należy traktować  jako autopoprawki. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
 Powiedział, między innymi: 
- Przeczytał dokładnie poprzedni Program i stwierdził, że niewiele rzeczy z poprzedniego 
Programu  zostało zrealizowanych. 
- Obawia się, że brak realizacji i ograniczenie się do powielenie ich li tylko w nowym 
Programie może spowodować utratę kolejnych 5 lat. 
- Nie należy na siłę powielać pewnych tematów, które się nie sprawdziły, i w to miejsce  
wprowadzić coś nowego. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna (z poprawką wniesioną przez kolegów). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta 
 
Odnosząc się do wniosku Pana Wojciecha Czerwca powiedział, między innymi: 
-  Proponuje, aby ten temat był żywym tematem, żeby go omawiać, odświeżać, żeby komisje 
co jakiś czas wracały do tych spraw. 
- Może warto raz na kwartał lub raz na półrocze wracać do realizacji tego Programu i analizy:  
co się udaje, a z czym jest problem.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Miasta 
 
 Powiedział,  między innymi: 
-  Komisja bez przerwy pracuje, a obrady Komisji Mieszkaniowej są jednymi z burzliwszych. 
– Radni chcą poprawy tej sytuacji, widzą pewne pozytywne zmiany, ale są też 
niedociągnięcia nad którymi cały czas trwają prace. 
 
         Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 
Miasta przystąpił do procedury głosowania w/w projektu uchwały. 
- Zapytał: ,,kto z państwa jest za, proszę o podniesienie mandatu?” 
-  W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła  jednogłośnie 
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Uchwałę Nr XXV/276/2016 
w sprawie ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

miejskiej Gminy Sandomierz 2016 – 2021”. 
 
Ad. 14  
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na 
dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do w/w uchwały 
Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – Panią Wiesławę Sabat 
oraz Przewodniczącego Komisji Budżet i Finansów – Jacka Dybusa.. 
 
Pani Wiesława Sabat - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług - 
powiedziała, że projekt uchwały wraz z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Miejskiej Sandomierz na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej - opinia pozytywna. 
 
Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
– Poddał pod  głosowanie  w/w projekt uchwały wraz z regulaminem. 
- W wyniku głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
podjęła jednogłośnie 
 

Uchwałę Nr XXV/277/2016 
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej 
 
Ad. 15   
Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że prosi Pana Przewodniczącego o przerwę w sesji Rady Miasta  
oraz zwołanie – w przerwie – komisji wspólnej: Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług oraz Komisji Budżetu i Finansów, bo chce przekazać propozycję dotyczącą poboru 
opłaty targowej (są pewne okoliczności, pewne fakty, którymi chciałby się podzielić z Radą). 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
 Powiedziała, między innymi: 
- W związku z propozycją Pana Burmistrza składa wniosek formalny o przerwę i zwołanie 
Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług wraz z Komisją  Budżetu i Finansów w celu 
omówienia cyt.: „dokładnie sprawy, gdyż procedowaliśmy na innym materiale”.  
- Ponieważ Pan Burmistrz ma nowe materiały, dlatego prosi o przegłosowanie wniosku 
formalnego i przerwę. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
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- Poddał pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach i odesłanie projektu 
uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu  
i Finansów celem jej zaopiniowania.  
- W wyniku  głosowania: 20,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, iż wniosek 
Pani Wiesławy Sabat został przyjęty jednogłośnie. 
- Ogłosił 20-minutową przerwę w obradach XXV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
 
- Wznowił obrady XXV sesji Rady Miasta Sandomierza.  
 
- Powiedział, że zgodnie z propozycją Pana Burmistrza oraz radnej Pani Wiesławy Sabat - 
Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, która złożyła wniosek 
formalny, zebrały się dwie Komisje: Budżetu i Finansów oraz Gospodarki  Komunalnej 
Handlu i Usług.  
 
- Przystąpił do procedowania projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, poprosił o zabranie 
głosu Pana Burmistrza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Wnioskuje  o dokonanie zmiany w projekcie uchwały dot. wysokości  opłaty inkasa: zamiast  
15 % brutto prosi o wpisanie 15% netto. 
- Uzasadniając powiedział, że dla dobra Spółki i dla dobra Gminy ta zmiana, ten zapis, będzie 
optymalnym rozstrzygnięciem.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji wspólnej: 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i  Usług. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów – powiedział, że obydwie 
Komisje zaopiniowały zaproponowaną przez Pana Burmistrza zmianę jednomyślnie   
pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Radny - Pan Andrzej Bolewski - opuścił obrady sesji z powodu ważnych spraw 
zawodowych, radny – Pan Andrzej Juda wrócił na salę obrad i obecnie Rada Miasta 
Sandomierza będzie obradować w składzie 19-osobowym. 
- Otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad – brak zgłoszeń. 
- Tą uchwałą dajemy pewnego rodzaju tlen dla tej Spółki i ma nadzieję, że  najbliższe walne 
zebranie będzie władne do tego, aby podjąć właściwe decyzje. 
Ma również nadzieję, że działania wspólników, właścicieli i akcjonariuszy będą takie, jakie 
wszyscy sobie życzą a na sesji lub komisji będzie okazja porozmawiać z obecnie 
sprawującym prezesurę - Panem Dariuszem Wodzem. (Docierają bowiem do radnych bardzo 
sprzeczne informacje dotyczące Jego osoby i sposobu zarządzania Spółką).  
Przypomina, że Miasto jest większościowym akcjonariuszem posiadającym 77,76% akcji tej 
Spółki 
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Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Odczytał treść projektu uchwały uwzględniający wprowadzoną zmianę. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
-  W wyniku  głosowania: 19,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXV/ 278/2016 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu 
 

Ad. 16  
Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
-  Salę obrad opuszcza radny – Pan Jerzy Żyła (ze względu na udział w pogrzebie) –  
w dalszej części obrad uczestniczyć będzie 18 radnych Sandomierza. 
-  Prosi o opinię na temat w/w projektu uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 
powiedziała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwał jednogłośnie pozytywnie. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały. 
-  W wyniku  głosowania: 17,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” (radna – Pani 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek – chwilowa nieobecność) stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza podjęła  

 
Uchwałę Nr XXV/279/2016 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu 

 
Ad. 17  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię n/t projektu uchwały w 
sprawie  ustalenia pomnika przyrody. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. (w nagłówku zmiana: „projekt uchwały Rady 
Miasta Sandomierza” zamiast „projekt uchwały Burmistrza Sandomierza). 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że ta uwaga będzie traktowana jako autopoprawka. 
-  Otworzył dyskusję.  
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- Z uwagi na brak zgłoszeń powiedział, że projekt uchwały zawiera wymaganą opinię  
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Kielcach. 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
-  W wyniku  głosowania: 18,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXV/280/2016 
w sprawie ustalenia pomnika przyrody 

 
Ad. 18  
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
Sandomierz. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję merytoryczną 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
 Wobec braków głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem Sprawozdania z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy Sandomierz? 
- W wyniku głosowania: 18 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, iż 
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sandomierz. 
zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.19  
Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sandomierz za rok 2015. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję merytoryczną 
opiniującą  w/w dokument. 
 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Otworzył dyskusję. 
-  Wobec braków uwag, głosów w dyskusji, poddał pod glosowanie przedłożony dokument. 
- W wyniku głosowania: 18 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” stwierdził, że  Rada 
Miasta Sandomierza  zapoznała się z dokumentem p/n :Ocena zasobów Pomocy Społecznej 
Gminy Sandomierz za rok 2015 i przyjęła go jednomyślnie. 
 
Ad.20  
Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- Zaprasza na Jubileusz świętowania 50-lecia piłki ręcznej,  
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- Zachęcam wszystkich do udziału we mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa  
w Sandomierzu cyt.: „gdzie będziemy się modlić za św. pamięci Jurka Gacha, który 
nieodłącznie zawsze  będzie się kojarzył z  bardzo serdecznym, dobrym człowiekiem(…).   
- Również sportowe zaproszenie na 3 czerwca na tradycyjny memoriał lekkoatletyczny 
imienia Piotra Nurowskiego.  
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum im. Tadeusza Kościuszki  
w Sandomierzu, początek imprezy sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Koseły 3a  
o godzinie 10. 
- 3 czerwca również zaprasza PWSZ w Sandomierzu na konferencję o otyłości i chorobach 
skóry (dzięki władzom samorządowym w mieście odbędą się wykłady, konsultacje lekarskie 
oraz nieodpłatne badania (prośba o przekazanie tej informacji swoim bliskim  
i znajomym). 
- 8 czerwca po raz kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje konkurs tańca osób 
niepełnosprawnych, który odbędzie się w Katolickim Domu Kultury.  
- W dniu jutrzejszym jest Święto Bożego Ciała. 
 
       Na zakończenie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  
w  związku z tym, że cyt.: „w najbliższy piątek będzie świętowany Dzień Samorządowców”,  
wszystkim samorządowcom obecnym, byłym, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego  
złożył serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, radości jak najmniej 
problemów, aby dzień samorządowca, który wypadł w piątek, upłynął w bardzo dobrej, miłej 
atmosferze i praca na rzecz lokalnej społeczności była nie pracą, a przyjemnością.   

 
Ad. 21  
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił interpelacje złożone przez radnych Sandomierza – jak niżej: 

 
Cyt. „Pani Mariola Stępień – Radna Miasta – w sprawie uporządkowania terenu ul. 
Zamiejskiej oraz tak zwanych dołków w Mokoszynie. 
„Pan Piotr Chojnacki – Radny Miasta – w sprawie przebiegu spraw porządkowych na ulicach: 
Zalesie, Powiśle, Ostrówek, Wielkowiejska, wyrównania i utwardzenia drogi do ogródków 
działkowych. 
Pan Robert Kurosz – Radny Miasta – w sprawie uprzątnięcia wejścia na terenie targowiska 
przy ul. Przemysłowej. 
Pani Wiesława Sabat i Piotr Chojnacki – Radni Miasta - w sprawie ustalenia tablic 
informacyjnych o możliwości korzystania z boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym  
w Sandomierzu. 
Wspólna interpelacja grupy Radnych w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  
w budżecie miasta na pełne i godne przyjęcie pielgrzymów w ramach Światowych Dni 
Młodzieży.”  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaprosił do zgłaszania  
zapytań i interpelacji. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza  
 
 Powiedział, miedzy innymi: 
- Prosi o obsypanie poboczy ulicy Zarzekowice.  



 

21 

 

- Uzupełnienie drogi - są doły -  Polnej, Koćmierzów Boczna (prośba Mieszkańców). 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Dziękuję Panu Burmistrzowi za cyt.: „przepiękne ukwiecenie, wykonane na terenie miasta” 
i prosi , aby nie zapomnieć o ukwieceniu figury Matki Bożej. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że nie zapomniano o ukwieceniu Figury Matki Boskiej. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza  
 
Kontynuując powiedziała: 
- Mieszkańcy ulicy Koseły i Króla proszą, aby drzewa, które rośnie przy szaletach przy 
parkingu nie wycinać  tylko próbować go zabezpieczyć, cyt.: „bo jest przepiękne”. 
- Prosi o uporządkowanie  terenu  tzw. kotłowni Lamonta. 
- W imieniu mieszkańców ulicy przy której mieszka, prosi o zwiększenie częstotliwości 
patroli Policji i Straży Miejskiej cyt.: „szczególnie w miejscach takich odludnych, 
zakamarkach , Piszczelach, na skarpie, na ulicy Króla, Czachowskiego, tam gdzie zbierają się 
różnego rodzaju elementy środowisk patogennych”. 
- Na placu zabaw cyt.: „przy mojej szkole” „są 2 niebezpieczne miejsca” – prośba  
o wyeliminowanie ew. zagrożeń. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi o interwencję w sprawie placu zabaw dla dzieci przy Szkole  Podstawowej Nr 2 – 
wieczorami korzystają z tego miejsca dorośli, jest za głośno i mieszkańcy nie mogą 
wypoczywać. 
- Przy bloku Nr 27 są dwie uschnięte jarzębiny – prośba o wycięcie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Miasta 
 
Powiedział, między innymi: 
-  O projekcie połączenia kolejowego Kielce – Sandomierz, które ma zacząć funkcjonować  
w wakacje i święta (dokładnie w soboty, niedziele i święta). 
- Należy uruchomić linię miejską dla turystów korzystających z w/w połączenia. 
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że to jest wszystko w pakiecie: komunikacja, opieka, wejście na Bramę. 

 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Miasta 
 
Kontynuując, powiedział między innymi: 
- O problemie z przejazdem ulicą Powiśle i Zaleśną (i rozważyć raz jeszcze, czy nie 
udostępnić tej ulicy dla mieszkańców Sandomierza). 
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Pan Piotr Majewski – Radny Miasta 
 
 Powiedział, między innymi: 
 – „Przejechał po mieście, obejrzał znaki drogowe i niektóre z nich są zasłaniane przez 
drzewa – prosi o interwencję.  
- Prosi o interwencję w sprawie wykoszenia poboczy dróg tzw. wojewódzkich. cyt.: „Im 
bliżej stolicy, tym jest ładniej, bezpieczniej, a tutaj już niekoniecznie”. 
- Uważa, że Straż Miejska powinna się włączyć aktywnie do walki z kradzieżami 
kieszonkowymi na terenie giełdy. 

 
Pan Andrzej Lebida – Radny Miasta  
 
Powiedział, między innymi o potrzebie naprawy podstawy, na której stoi figurka Najświętszej 
Marii Panny – Podstawa jest popękana, i wymaga pilnej interwencji. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Miasta 
 
Powiedział, między innymi: 
– O kompleksowej wymianie nawierzchni tarasu zewnętrznego na stadionie miejskim - 
zadawałem interpelacje w sprawie toczących się postępowań sądowych ponad miesiąc temu -  
do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi. 
- O braku odpowiedzi na interpelacje w sprawie utraconych środków finansowych przez 
gminę miejską Sandomierz. 
- O interpelacjach: w sprawie uprzątnięcia wejścia na terenie targowiska miejskiego, 
o funkcjonowaniu toalet miejskich (toaleta jest czynna tylko w soboty i poniedziałki  
w pozostałe dni tygodnia jest zamknięta). 
- O pociągu relacji Kielce – Sandomierz. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Miasta 
 
Powiedział, między innymi: 
- O konieczności rozwiązania problemu ulicy powiatowej Salve Regina – wąska ulica, na 
której jest bardzo duży ruch zagrażający bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.  
- O pasach na ulicy Rokitek, które wyparowały po grudniowym malowaniu (pomimo 
zapewnień wykonawcy, do tej pory ich nie ma).  
- Czy został już zatrudniony Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego, bo cyt.: 
„mamy dużo inwestycji i jest ta osoba nam niezbędna”? 
 
Pan Marek Bronkowski -  Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko naczelnika, 
a osoba która wygrała ten konkurs musi jeszcze rozliczyć się z dotychczasowym pracodawcą. 
 
Pani Z. W.*) – mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, aby udzielać głosu Panu Markowi Kwitkowi pod koniec sesji, 
aby mieszkańcom umożliwi ć zadawanie pytań Panu  Posłowi. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi: 
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- Pan  Marek Kwitek jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej i ma swoje biuro poselskie, gdzie 
można z Nim porozmawiać. 
- Sesja Rady Miasta jest miejscem gdzie Pani ma prawo zadawać pytania radnym, Panu 
Burmistrzowi.  
- Na sesji Rady Miasta Sandomierza Poseł Pan Marek Kwitek jest gościem. 
 
Pani Z. W.*) – mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między  innymi o: 
- Górach Pieprzowych. 
- Promocji Sandomierza. 
- Ew. działaniach podejmowanych przez Radę Miasta w sprawie budowy mostu 
- Ulgach dla przedsiębiorców i ew. ulgach dla mieszkańców miasta?  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
Powiedział, między innymi: 
- O zaangażowaniu władz i mieszkańców w sprawę tzw. Lwowskiej bis i drugiego mostu 
(zbieranie podpisów, apele), 
- Pan Marek Kwitek jako poseł wielokrotnie składał w tej sprawie w sejmie interpelacje  
(które – jak wiadomo – niewiele dają). 
- W/w inwestycje nie zostały również ujęte w Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Pani Z. W.*) - mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- O braku cyt.: „miejsca konferencyjnego” w Sandomierzu i ew. inicjatywie w tej sprawie 
skierowanej do sieci hoteli. 
- O poziomie usług świadczonych na rzecz Miasta (między innymi  dotyczy to naprawy 
dachów na Starówce, okien, remontu schodów przy BWA) 
- Na Starym Mieście cyt.: „ 
oprócz turystów są tu również mieszkańcy”.  
 
Pan Andrzej Bolewski - Radny Miasta  
 
Powiedział, między innymi: 
- O warsztatach w których uczestniczył  i wielu pozytywnych wypowiedziach na temat Miasta 
Sandomierza. 
- Nie chce wprowadzać żadnych ograniczeń, ale należy uważać ze słowami krytyki, 
zwłaszcza na  cyt.: „forach”. 
- Apeluje cyt.: „do wszystkich, również do Radnych, mieszkańców, aby przedstawiali swoje 
problemy, uwagi, pretensje na jakimś poziomie, szanować siebie nawzajem, począwszy od 
władz samorządowych, mieszkańców przede wszystkim, bo to my tworzymy, a oni nam dali 
ten mandat. Jeszcze raz apeluje, aby w odpowiednim miejscu tą krytykę stosować, te 
pretensje nawet na tej sesji, w tym gronie, poboksować się na poziomie odpowiednim. Prosił, 
aby zastanowić się nad odpowiednimi forami, gdzie tego nie warto robić w stosunku do 
swojego miasta czy drugich”. 
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Pan Robert Kurosz - Radny Miasta  
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Prosi, aby apel o wpisanie do kontraktu terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 
do Marszałka Województwa ponowić  (cyt.: „cały czas słyszymy Lwowska bis, że przydało 
by się coś zrobić”).  
- Dotyczy to również budowy budynku diagnostyczno - zabiegowego dla szpitala oraz 
budowy ośrodka radioterapii (bo coraz więcej osób walczy z rakiem).  
- Należy przemyśleć, jakie inwestycje są naprawdę ważne. 

 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
 - Zapytał: o czym Pan mówi? 
- cyt.: „Był Pan na Radzie Powiatu, czego Pan tam tego nie zgłosił?” 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- Pan Robert Kurosz jako pracownik Szpitala Specjalistycznego Ducha Św. w Sandomierzu 
powinien doskonale wiedzieć, kto jest organem prowadzącym i Rada Powiatu jest właściwym 
organem do rozstrzygania o pewnych sprawach. 
- Pewne inwestycje nie zostały ujęte z uwagi na brak pełnej dokumentacji. 
- Zapewnił, że w przypadku uzupełnienia dokumentacji, Miasto będzie wspierać potrzebne 
inwestycje. 
 
 Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi, aby nie mówić, że nic w sprawie mostu i Lwowskiej bis nic się nie robi. 
– Ponad rok temu Rada podjęła apel do Marszałka o wpisanie do RPO i z tym dokumentem  
pojechał do Pana Marszałka, uczestniczył w sesji Sejmiku, cyt.: „Sejmik podjął uchwałę, a że 
z tego niewiele wynika to jest sprawa inna”.  
- Działania są podejmowane na wszelkich spotkaniach, cały czas upominamy się o te 
inwestycje. 
 
Pan Z. P.*) - mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W przyszłym roku jest 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego, nad którym patronat 
objął Pan Prezydent Andrzej Duda, a uroczystości przygotowuje Prezydent Stalowej Woli. 
Cyt.: „Czy macie jakieś pomysły włączenia się w te obchody?” 
- Dlaczego nie obchodzono uroczyście 18 maja urodzin Jana Pawła II - honorowego 
obywatela Miasta oraz kolejnej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego.  
-  O konieczności podsumowania  działalności Dyrektora Muzeum - Pana Abłamowicza.  
Cyt.: „która jest fatalna”. 
- O potrzebie debaty na temat kultury, oświaty i sportu w Sandomierzu, perspektyw dla 
młodzieży.   
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że wraz  
z Panem Andrzejem Gajewskim – Sekretarzem Miasta, który reprezentował Pana Burmistrza. 
uczestniczył w Pionkach w spotkaniu Stowarzyszenia które zostało reaktywowane pod kątem 
właśnie obchodów w Pionkach i miasto się włącza w te obchody. 
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Pani Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Przedstawiciele Miasta biorą udział regularnie w przygotowaniach do jubileuszu COP-u.  
- Miasto Sandomierz przedstawiło ofertę, która zostanie  zaprezentowana w przyszłym roku.  
(w tym: oznakowanie w Sandomierzu budynków z czasów COP, prezentacja archiwalnych 
planów architektonicznych, okolicznościowe wydawnictwo wspólne wszystkich miast 
biorących udział w jubileuszu, bieg uliczny i inne). 
 
Ad. 22  
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w Sesji i zamknął XXV Sesję Rady Miasta. 
 
 
 

                                                                                              Robert Pytka 
                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Sandomierza 
 

 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 
dokonał; Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej. 

 

 


