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Protokół  Nr 5 
z V sesji Rady Miasta Sandomierza 

21 stycznia 2015 roku –  Ratusz 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  12.55 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył V sesję Rady 
Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego – 
Burmistrza Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek Komunalnych oraz zgromadzonych Gości. 
 
W V sesji udział wzięło 20 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście 
obecności.                     
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. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec – zaproponował 
kandydaturę Pana Janusza Czajki – Radnego Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Janusz Czajka - 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: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Janusz Czajka 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 V sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o zdjęcie z Porządku obrad V sesji Rady Miasta Sandomierza  projektu uchwały  
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody –  
poz. 11 Porządku obrad  V sesji. 
Uzasadniając swój wniosek powiedział, między innymi: 
                   - Projekt uchwały został przygotowany jeszcze przez poprzedniego Burmistrza. 
                   - W odczuciu mówiącego te słowa projekt tej uchwały nie został przygotowany   
                     właściwie. 
                   - Zdecydowanie przedwiośnie nie jest dobrym okresem do oceny stanu drzewa. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zwrócił się do radnych  
z prośbą o uzupełnienie Porządku obrad dzisiejszej sesji o 3 projekty uchwał uzasadniając 
potrzebę ich podjęcia: 

1. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 
Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu - 
Wpłynął stosowny wniosek  Starosty Sandomierskiego. 

2. Projekt  uchwały zmieniający Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich 
składów osobowych - Kilku radnych złożyło pisemną rezygnację z pracy  
w  komisjach stałych Rady Miasta Sandomierza. 

3. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
– Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wchodzi w skład Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał: Kto z Państwa radnych wyraża 
zgodę na: 

 
• Zdjęcie z Porządku obrad V sesji projektu uchwały w sprawie zniesienia formy 

ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Pana Marka Bronkowskiego – 
Burmistrza Sandomierza. 
 

• Rozszerzenie Porządku obrad V sesji o  punkty (za zgodą Radnych głosowanie an 
block): 

 
1)Podjęcie uchwały  sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
    Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu - poz. 11  
    Porządku obrad V sesji. 
2) Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
    w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów        
    osobowych.- poz. 14. Porządku obrad V sesji. 
3)Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
    w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
    - poz. 15. Porządku obrad V sesji. 
 
Pozostałe  punkty Porządku obrad otrzymują pozycje:      
17. Interpelacje i zapytania Radnych. 
18. Informacja i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta ,  wolne wnioski, sprawy  
      różne. 
19. Zamknięcie obrad. 
 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza: 
-  Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza rozszerzyła Porządek obrad V sesji Rady Miasta 
Sandomierza o w/w punkty. 
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- Poddał pod głosowanie Porządek obrad V sesji Rady Miasta Sandomierza z uwzględnieniem 
proponowanych zmian. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się”. 
 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad V sesji Rady Miasta Sandomierza  
jak  niżej: 
 
   1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
   2. Powołanie sekretarza obrad. 
   3. Przyjęcie porządku obrad. 
   4. Przyjęcie Protokołu z I, II i III sesji Rady Miasta Sandomierza. 
   5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
       lata 2015-2028. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok:              
             1)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza  
                   Miasta. 

2)  Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu ‘2015. 
3)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
      budżetowej. 
4)  Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 
5)  Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, w tym odczytanie  
     ostatecznej opinii na  temat projektu budżetu. 
6)  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7)  Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowych  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
     Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do  
      udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza  
      Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11.Podjęcie uchwały  sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady       
     Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu 
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń   
      pneumokokowych na lata 2015 – 2018 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Przyjęcie Planów pracy na 2015 rok: 
                1) Rady Miasta Sandomierza 
                2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
                3) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
      w sprawie  zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.  
      (Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
      w sprawie powołania komisji stałych   Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów      
      osobowych. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
      w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta     
      Sandomierza. 



4 
 

17. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 
18. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
19. Zamknięcie obrad.   
 
Ad. 4 
Przyjęcie Protokołu z I, II i III sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że  
- Protokoły z I, II i III 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 I, II i III 
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 

Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 9.12.2014 roku 

do 20.01.2015 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu  21 stycznia 2015 roku 

Panie Przewodniczący,  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

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

1. Utworzyłem stanowisko Asystenta Burmistrza w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu, na które w dniu 1 stycznia 2015 roku powołałem Panią Katarzynę 
Zioło. 

2. Zostały rozstrzygnięte trzy konkursy na kierownicze stanowiska.  
W wyniku zakończenia procedury naborów od dnia 15 stycznia 2015 roku stanowisko 
Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego objął Pan Zenon Smuniewski, 
stanowisko Sekretarza Miasta objął Pan Andrzej Gajewski, natomiast od 19 stycznia 
2015 roku Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Grażyna Łebek. 
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Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

-   zawarto 6 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 
            1 lokal na rzecz najemcy, 
            5 lokali  w drodze przetargu   
-   zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętych pod drogi gminne 
-   zawarto 1 umowę rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego 

            - wystawiono 92 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 
działalnością, 

            -  zawarto 4 umowy dzierżawy gruntów gminy 
             - zawarto 1 aneks do umowy dzierżawy gruntu gminy 
             - zawarto 2 porozumienia w sprawie rozwiązania umów dzierżawy gruntów gminy 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej: 
       -  wydano 2 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli 
       - wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału  nieruchomości  
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
4. w zakresie użytkowania wieczystego: 

- przygotowano 1 oświadczenie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego 

5. w zakresie rolnictwa: 
- sporządzono sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dot. uprawy maku i konopi 
w 2014 r. 
-  sporządzono okresowe  sprawozdanie z rozliczenia dotacji i wypłat zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 
- sporządzono roczne sprawozdanie z rozliczenia dotacji i wypłat zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 
- 2 wnioski w sprawie przesłuchania świadków na okoliczność pracy 
 w gospodarstwie rolnym 

 

Wydział Finansowy 

W okresie od 08.11.2014 r. do dnia 15.01.2015 r. : 
1. Wystawiono 145 decyzji po zmianach dot. podatku rolnego, od nieruchomości, oraz 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
2. Wysłano 1746 upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

podatku od nieruchomości i rolnego, 
3. Wysłano 255 wezwań przesądowych o zapłatę zaległego czynszu najmu - lokale 

mieszkalne  
4. Przekazano do Zespołu Radców Prawnych 15 spraw w celu skierowania na drogę 

postępowania sądowego, 
5. Wobec 1 podatnika wszczęto postępowanie podatkowe z urzędu, 
6. Wysłano 65 postanowień - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

7. Wysłano 90 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat. 
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8. Wydano 201 zaświadczenia o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 

9. Wystawiono 15 decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej, 
10. Podpisano 4 umowy cywilnoprawne z dłużnikami dot. ulgi z spłacie zobowiązań, 
11. Wydano 106 abonamentów miesięcznych dot. strefy płatnego parkowania. 

 
Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Zorganizowano i rozstrzygnięto III Przegląd Spektakli Profilaktycznych; 
2. Zakupiono materiały profilaktyczno - edukacyjne „Postaw na rodzinę” 

 na 2015 rok  
3. Zakupiono materiały profilaktyczne Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj  
     Trzeźwy Umysł na 2015 rok; 
4. Sfinansowano warsztaty rozwoju osobistego dla członków rodzin  
     dysfunkcyjnych; 
5. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V ze Szkoły  
     Podstawowej Nr 4; 
6. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 

 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Kultura 

 Koncerty: 
1) 4.01.2015 r. -"Sandomierska Kolęda" - widowiska świąteczne z udziałem 

sandomierskich artystów -  w niedzielne popołudnie 4 stycznia br. w sali 
widowiskowej sandomierskiego Centrum Rekreacji odbył się koncert 
bożonarodzeniowy pod nazwą „Sandomierska Kolęda”. Chęć wspólnego kolędowania 
z Sandomierską Orkiestrą Dętą oraz artystami z Sandomierskiego Studia Piosenki  
i formacji Sando All Stars przyciągnęła liczną rzeszę amatorów ponadczasowych 
kolęd i pastorałek. Koncert odbywał się w wyjątkowym klimacie, jakie niosą ze sobą 
Święta Bożego Narodzenia. Przemiła atmosfera i urzekające głosy młodych, 
uzdolnionych wykonawców wprowadziły publiczność w pełen ciepła  
i radości, świąteczny nastrój. Podczas koncertu nie zabrakło tradycyjnych polskich  
i zagranicznych kolęd, pastorałek i innych utworów o tematyce świątecznej  
z bożonarodzeniowego kanonu muzycznego m.in.: „Wśród nocnej ciszy”, Przybieżeli 
do Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „Jest taki dzień”, 
„JingleBells”, „White Christmas” oraz „Z kopyta kulig rwie”. 

2) 3.01.2015r. – Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa - Międzynarodowa Grupa 
Operowa Sonotrio Ensemble zaprezentowała na Sali Widowiskowej Domu Kultury 
najpiękniejsze arie, duety i sceny z oper i operetek w wykonaniu artystów scen 
europejskich. Podczas koncertu wybrzmiały czardasze, walce, toasty, miłosne arie  
i duety, sceny operetkowe, a także standardy jazzowe czyli najsłynniejsze sceny  
z oper: „Traviata“, „Lakme“, „Carmen“, „Opowieści Hoffmanna“, „Porgy and Bess“  
i wiele innych. Czar dawnego Wiednia ukryty w najpiękniejszych duetach i scenach  
z operetek „Księżniczka czardasza“, „Zemsta nietoperza“. Szampański nastrój 
wieczoru uzupełniły barwne pieśni neapolitańskie oraz słynne standardy z repertuaru 
śpiewaków włoskich.  

 
Inne wydarzenia: 

1) 08.12.2014 r. - „Największy Pożeracz Książek 2014 roku” – konkurs czytelniczy 
organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w tegorocznej akcji trwającej od 
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stycznia do końca listopada komisja wyróżniła zarówno najmłodszych czytelników do 
lat 7, jak również dzieci w kategorii wiekowej od 7 do 14 lat; największą ilością 
przeczytanych książek w przedziale wiekowym 7-14 lat mogą pochwalić się laureaci 
pierwszego miejsca: Martyna Justyniarska, Marcin Sośniak oraz Alicja Złotek; tytuł 
„Największego Pożeracza Książek” wśród najmłodszych czytelników otrzymali: 
Mateusz Podolecki, Jaś Kownacki oraz Gabrysia Adamczyk, celem konkursu jest 
przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, kształtowanie 
nawyku systematycznego czytania oraz popularyzowanie zbiorów bibliotecznych  
w środowisku najmłodszych, miejsce: kino „Starówka”, 

2) 11.12.2014 r. - III Przegląd Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu  - projekt 
skierowany był do uczniów sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
podopiecznych miejskich placówek socjoterapeutycznych, do rywalizacji  
w tegorocznym przeglądzie zgłosiło się w sumie 9 zespołów z sandomierskich  
placówek oświatowych, zgodnie z werdyktem jury, zdobywcą pierwszego miejsca 
oraz głównej nagrody w konkursie została  grupa „Przystanek Dwójka” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, celem przedsięwzięcia było pokazanie perspektyw 
zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów, a także wskazanie 
możliwości unikania tych zagrożeń i konstruktywnych sposobów ich rozwiązywania, 
miejsce: Ośrodek Promowania Aktywności Kulturalnej, 

3) 15.12.2014 r. - Podsumowanie konkursu "Szopki Bożonarodzeniowe 2014" - 
konkurs adresowany był do osób niepełnosprawnych, uczniów klas integracyjnych 
sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
uczestników pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych form edukacyjnych przeznaczonych 
dla uczniów niepełnosprawnych; zamysłem organizatora corocznego konkursu szopek 
jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej; każda z zaprezentowanych na 
wystawie prac urzekała swoją prostotą i pięknem, wszystkie zostały wykonane  
z wielką precyzją i zaangażowaniem; w kategorii szkół podstawowych  
i świetlic socjoterapeutycznych najlepiej ocenione zostały prace wykonane przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (kl. Va), w grupie szkół 
gimnazjalnych i średnich pierwsze miejsce przyznano uczniom  z sandomierskiego 
Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum w Dwikozach, wszyscy autorzy nagrodzonych 
projektów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

4) 19.12.2014 r. – 23 edycja konkursu „Porównania” - wernisaż wystawy połączony  
z wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu, uczestnicy tegorocznych „Porównań” 
pochodzący z Sandomierza, Tarnobrzega, Staszowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Opatowa, Stalowej Woli, Agatówki, Brzyskiej Woli oraz Zaklikowa, zaprezentowali 
różne dyscypliny artystyczne: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę i fotografię oraz 
techniki własne, zgodnie z werdyktem dwie pierwsze nagrody Burmistrza 
Sandomierza oraz Starosty Powiatu Sandomierskiego otrzymali: Andrzej Rachoń ze 
Staszowa oraz sandomierzanin Janusz Baran, miejski magistrat reprezentowała 
podczas uroczystości Katarzyna Zioło Zastępca Burmistrza Sandomierza, 

5) 23.12.2014 r. - Sandomierskie spotkanie opłatkowe – w przeddzień Wigilii Świąt 
Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli 
władz miejskich, powiatowych, służb mundurowych, duchowieństwa, środowisk 
kombatanckich, instytucji kultury, szkół i przedszkoli; wszystkich zebranych powitał 
Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza, który skierował do zaproszonych gości 
słowa wdzięczności za liczne przybycie oraz złożył życzenia świąteczne; 
błogosławieństwa udzielił wszystkim ks. bp Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz 
Diecezji Sandomierskiej; świąteczny stół rozświetliło Światełko Betlejemskie, 
przekazane przez harcerzy Komendy Hufca ZHP, nie zabrakło kolęd wykonanych 
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przez wokalistki z Sandomierskiego Studia Piosenki oraz występu dzieci  
z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu, po części artystycznej wszyscy 
zgormadzeni na spotkaniu mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie ciepłe, 
świąteczne życzenia, miejsce: Ratusz sandomierski,   

6) 31.12.2014-1.01.2015 - Powitanie Nowego Roku w Sandomierzu - sandomierzanie 
oraz turyści, w nocy z 31 grudnia 2014 roku na 1 stycznia 2015 roku na Rynku 
Starego Miasta w Sandomierzu, hucznie przywitali Nowy 2015 Rok. Sylwestrowa 
zabawa pod gołym niebem trwała już od godziny 21.00, gdzie dwaj didżeje - Endru 
Vega i Graffem zachęcali uczestników do wspólnej zabawy przy rytmach 
największych światowych hitów.  Tuż po życzeniach rozpoczęło się głośne odliczanie 
ostatnich sekund 2014 roku. W momencie, gdy wybiła północ, niebo nad Starym 
Miastem rozbłysło mnóstwem kolorowych fajerwerków. Nie zabrakło również 
tradycyjnego poloneza wokół Ratusza, w którym wzięli udział uczestnicy imprezy na 
czele z przedstawicielami Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Zabawa 
sylwestrowa zakończyła się dyskoteką pod gołym niebem. 

7) 6.01.2015 r. - Orszak Trzech Króli na Rynku Starego Miasta - Kilkuset 
mieszkańców Sandomierza wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł 
ulicami miasta w Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia br. Trzy barwne korowody 
z poszczególnymi biblijnymi Mędrcami na czele wyruszyły z parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego, Nawrócenia św. Pawła oraz z kościoła św. Józefa, by następnie 
spotkać się przed żywą Stajenką, usytuowaną na Rynku Starego Miasta. Orszak, który 
nawiązuje do wydarzeń sprzed 2000 lat, kiedy to Mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Betlejem, aby pokłonić się Świętej Rodzinie i ich nowonarodzonemu Dzieciątku, już 
po raz drugi  zgromadził na sandomierskim Rynku tłumy mieszkańców. Radosne, 
rodzinne pochody wzbudzały ogromne zainteresowanie przechodniów, którzy chętnie 
włączali się we wspólne kolędowanie. Wzięli w nich  także udział rycerze 
sandomierskiej chorągwi oraz młodzież z grup duszpasterskich, prowadząca wspólne 
kolędowanie. Sandomierski samorząd reprezentował podczas uroczystości Marek 
Bronkowski - Burmistrz Sandomierza. 

8) 11.01.2015 r. - 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Sandomierzu - Podczas tegorocznej edycji WOŚP zbierała pieniądze  
dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych  
i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.  Miejski finał WOŚP 
odbył się 11 stycznia br., w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sandomierzu. 
Już od godziny 12.00 dla mieszkańców został przygotowany różnorodny program 
artystyczny. Na sandomierskiej scenie wystąpili: Sandomierska Orkiestra Dęta, 
Sandomierskie Studio Piosenki, Grupy taneczne „PARADOX”, formacje taneczne 
„Dance for Kids” i „Dance for Ladies”. Odbył się także pokaz mody „Kobieta  
w płaszczu” a do czynnego udziału zapraszali tancerze z Fabryki Ruchu prezentując 
Zumbę i inne układy taneczne. Podczas miejskiego finału WOŚP nie zabrakło 
występów wokalnych, różnorodny repertuar zagościł na scenie WOŚP dzięki 
występom: Michała "Cezara" Białego, formacji B612, Kryzys Brygady oraz zespołowi 
Chillin. W roli gwiazdy wieczoru wystąpił zespół ENCLOSE z charyzmatycznym 
Juan Carlos Cano - zwycięzca 4 edycji "The Voice of Poland"! Rockowy zespół 
zaprezentował energetyczne brzmienia z własnego repertuaru, ale nie zabrakło także 
znanych coverów m.in. z repertuaru zespołu The Doors. 

 
Sport 

1) 12.12.2014 r. - II Mikołajkowy Turniej Karate w Sandomierzu – w turnieju wzięli 
udział karatecy z Sandomierza, Gorzyc, Tarnobrzega, Wilczyc i Zawierzbia, 
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zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych w konkurencji Kata, duży 
sukces odnieśli zawodnicy Klubu Karate „Trójka Sandomierz”, m.in. Kamil Trznadel 
zajął I miejsce w kategorii r. 2006; kategoria wiekowa 2003 należała w całości do 
karateków z „Trójki Sandomierz”, I miejsce zajęła Gabriela Kwietniewska, na II 
miejscu uplasowała się Angelika Król, III miejsce wywalczyła Karolina Giza;  
w najstarszej kategorii wiekowej 2002 triumfowała Aleksandra Ciżyńska, która 
otrzymała najwyższe noty podczas turnieju, miejsce: Centrum Rekreacji MOSiR  
w Sandomierzu. 

2) 13.12.2014 r. – Sukcesy sandomierskich karateków na Otwartych Mistrzostwach 
Polski Południowej Full – Contact Karate – w zawodach wzięło udział 186 
zawodników z kilkunastu klubów z Polski, Białorusi i Rosji, w turnieju startowała 
reprezentacja Sandomierskiego Klubu Karate, zawodnicy sandomierskiego klubu 
zajęli czołowe miejsca, największy sukces odniosła Wiktoria Krakowiak, która zajęła 
1 miejsce w kategorii kumite dziewcząt 10-11 lat - 35 kg, Ilona Wrona, Jan Kras, 
Maciej Skobel i Bartłomiej Czop zajęli 3 miejsca w swoich kategoriach, miejsce: 
Mielec, 

3) 1.01.2015 r. - Noworoczny trening Sandomierskiego Klubu Karate - kolejny raz 
zawodnicy Sandomierskiego Klubu Karate rozpoczęli nowy sezon treningiem 
noworocznym na terenie Starego Miasta w Sandomierzu. Pod nieobecność sensei 
Andrzeja Orłowskiego, którego uczestnictwo uniemożliwiła kontuzja, trening 
noworoczny poprowadził sensei Jarosław Winkler II Dan. W noworocznych 
ćwiczeniach wzięło udział 40 karateków. Po raz pierwszy z uczestnikami tego 
niecodziennego treningu spotkał się Burmistrz Miasta Sandomierza - Marek 
Bronkowski. Włodarz miasta nie krył podziwu dla hartu ducha i wytrwałości 
zebranych sportowców. Podczas spotkania Burmistrz Sandomierza złożył wszystkim 
zebranym życzenia noworoczne. 

 
Promocja 

1) 11-13.12.2014 r. – Ekipa filmowa „Ojca Mateusza” w Sandomierzu - bohaterowie 
serialu o księdzu detektywie ponownie gościli w Sandomierzu; ekipa filmowa 
realizowała zdjęcia plenerowe do kolejnych odcinków serialu, w ujęciach 
plenerowych wzięli udział tradycyjnie odtwórcy głównych ról: Artur Żmijewski, 
Michał Piela, Piotr Polk, Kinga Preis, Rafał Cieszyński, Artur Pontek, Tamara 
Arciuch, Ewa Bułhak oraz Edyta Olszówka; na planie filmowym gościnnie pojawili 
się również: Agnieszka Wagner, Tomasz Bednarek, Hubert Urbański oraz Cezary 
Morawski, 

2) 11.12.2014 r. - Promocja książki „Przysmaki Ojca Mateusza. Domowa Kuchnia 
Natalii”  - rozmowę z Kingą Preis o jej serialowej postaci, karierze aktorskiej, 
starannie wybranych i sprawdzonych przepisach kulinarnych Natalii Borowik, 
przeprowadziła Dorota Korman redaktor i krytyk literacki w radiowej Jedynce, 
podczas spotkania nie mogło zabraknąć aktorów i ekipy znanego oraz cenionego przez 
milionów telewidzów serialu o przygodach księdza detektywa, o oprawę kulinarną  
i regionalne potrawy przygotowane według przepisów zawartych w książce zadbała 
Alicja Stępień Prezes Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, na pięknie zastawionych 
stołach pojawiło się około jedenastu potraw, z których słynie „Ziemia Sandomierska”,  

3) 17.01.2015 r. – Prapremiera „Ziarna Prawdy” – W Zamku Królewskim odbyła się 
prapremiera filmu, którego fabuła rozgrywa się w Sandomierzu. W wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, twórcy filmu oraz sandomierzanie. Po 
sandomierskiej premierze odbyła się dyskusja z twórcami filmu. „Ziarno Prawdy” jest 
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ekranizacją powieści Zygmunta Miłoszewskiego o tym samym tytule. Reżyserii filmu 
podjął się Borys Lankosz, który ma na swoim koncie sukces m.in. filmu „Rewers”.  

 
Sandomierz, 21.01.2015 r. 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował Panu 
Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał: Jakie kwoty zostały wydane „na te imprezy”? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zapytał, o które  imprezy chodzi ? 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Wszystkie „po kolei”, które się odbyły. 
- Prosi o odpowiedz na piśmie. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął rozpatrzenie punktu 5. Porządku obrad V sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2015-2028. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały,  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/15/2015 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2028. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przystąpił do  uchwalenia budżetu Miasta 
Sandomierza na 2015 rok  zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Sandomierza procedurą. 
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1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  – odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia budżetu Miasta Sandomierza na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu ’2015. 

Powyższe wnioski przedstawił Pan Cezary Gradziński - Skarbnik Sandomierza (jak załącznik 
do protokołu). 

3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Pan Cezary Gradziński  – Skarbnik 
Miasta (jak załącznik do Protokołu). 
 
4. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinie do  projektu Budżetu’2015 przedstawili  Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza: 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Agnieszka Frańczak – Szczepanek  – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna  
Pani Sylwester Łatka – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan  Andrzej Anwajler -  Przewodniczący Komisji Polityki  Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta Rady Miasta –  opinia pozytywna. 
 
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
 
          Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu 
Miasta  na 2015 rok odczytał Przewodniczący tej Komisji – Pan Jacek Dybus. 
 
(jak Załącznik do protokołu) 
 
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta – zapytał  o ew. wnioski, pytania  
i uwagi dot. projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok. 
 
Pan Jerzy Żyła - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Każda osoba zasługuje na to, aby godnie zarabiać – Również pracownicy Biblioteki. 
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- Nie należało kwoty 100 tys. zł odbierać takiej instytucji jak Straż Miejska. 
- Jego zdaniem należy w przyszłości ujmować pieniądze z kliku źródeł. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między innymi: 
- Dziękuję Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza,  Jego służbom oraz 
Państwu radnym za pracę włożoną w analizę obszernych materiałów związanych z projektem 
budżetu na 2015 rok oraz za rzeczowe dyskusje wymagające ogromnej koncentracji.   
- Dla wielu radnych była to bardzo szybka nauka - już na początku drogi samorządowej. 
- Projekt budżetu ‘2015 został opracowany przez poprzedniego Burmistrza i poprzednią Radę 
Miasta Sandomierza – Jednak to obecna Rada wraz z Panem Burmistrzem odpowiada za  
uchwalenie budżetu na 2015 rok oraz  za jego realizację. 
Ma nadzieję, że to, co zostało zawarte w uchwale, zostanie zrealizowane. 
- Prace nad budżetem ’2015 były okazją do dyskusji, między innymi, nad sprawami 
związanymi z  wysokością dotacji  i subwencji – Przykładowo:  na oświatę wysokość dotacji 
wynosi 14 milionów zł. 
Aby  szkolnictwo w Sandomierzu funkcjonowało sprawnie, Miasto dokłada 5 455 000, zł   
z własnych środków. 
Należy również podkreślić, że zmieniły się ustawy okołobudżetowe związane  
z wprowadzaniem środków budżetowych pochodzących z subwencji  oświatowej. 
- „Polecam Państwu – szczególnie radnym - lekturę ostatniej „Wspólnoty”, gdzie poddano 
gruntownej analizie sprawę rozwiązywania problemów finansowych naszego Państwa 
uszczuplając sukcesywnie subwencje i dotacje należne samorządom za zadania powierzone 
im do realizacji. 
 
W związku z  brakiem  wniosków oraz  kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka – 
Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na 2015 rok (przypominając jednocześnie, że 
podczas głosowania obowiązuje zwykła większość). 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”,  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”  uchwaliła 
budżet na 2015 rok podejmując  
 
Uchwałę Nr V/16/2015 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  
- Pogratulował Panu Burmistrzowi oraz osobom zaangażowanym w prace nad projektem 
budżetu na 2015 rok, życząc jednocześnie jego realizacji dla dobra Mieszkańców Miasta. 
- Ogłosił 15-minutową przerwę. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dziękuję wszystkim Państwu za wkład pracy włożony w opracowanie budżetu na bieżący 
rok. 
- Była to owocna, choć niewątpliwie intensywna nauka. 
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- Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok pokazało, że jesteśmy  
w dobrym miejscu. 
- Jako Burmistrz postaram się założenia zawarte w uchwale zrealizować. 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - wznowił obrady 
V sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowych  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
-  Poprosił Burmistrza Sandomierza o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że analizowany projekt uchwały porządkuje sprawy własności terenu 
przeznaczonego pod budowę drogi (dot. ulicy Sucharzowskiej) 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, powiedział: 
- Chodzi o 82 m kw. gruntu położonego na 2. działkach pozwalający na wyprostowanie drogi. 
- Opinia  Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa powiedział: 
- Chodzi o to, aby  droga miała właściwe parametry. 
- Opinia komisji, której przewodniczy jest pozytywna. 
 
Wobec braku  dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza:  
- poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  
gruntowych.  
  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/17/2015 
w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowych  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Powitał Pana Jerzego Niziałka – Prezesa Fundacji Sandomierskiej. 
-  Odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały. 
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 
- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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- Jest to ważna instytucja, która „stara się o tworzenie dodatkowych miejsc pracy”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały w sprawie 
desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji 
Sandomierskiej. 
 
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 V/18/2015 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej 
Fundacji Sandomierskiej. 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 
udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że:  
- Przeanalizował  pismo, które otrzymał z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki oraz Statut  Związku. 
- Jego zdaniem należy zmienić zapis w projekcie uchwały, gdyż jako Gmina jesteśmy 
członkami Zgromadzenia  a  nie tylko uczestnikami posiedzeń. 
Zgromadzenie jest władzą stanowiącą Związku, posiedzenie jest jedną z form pracy 
Zgromadzenia. 
- W tytule uchwały cyt. „w sprawie desygnowania przedstawiciela  gminy Sandomierz  do 
udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach”  należy wykreślić   „do udziału w posiedzeniach” 
oraz „z siedzibą w Baćkowicach”.  
Konsekwentnie w § 1 projektu uchwały wykreślamy „w posiedzeniach” i w to miejsce 
wpisujemy „w Zgromadzeniu”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie  wprowadzone zmiany. 
- Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się” – Rada Miasta 
Sandomierza wprowadziła zmiany w  w/w projekcie uchwały. 
 
Opinie komisji: 
- Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, ze komisja 
zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały w wersji pierwotnej. 
- Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, zobowiązując jednocześnie  Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza do „modyfikacji Statutu Związku”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
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-  „Gwoli wyjaśnienia”, że chodzi o – poruszane na posiedzeniach komisji – „kwestie 
dotyczące spraw związanych z wysokością naszych opłat, a także ilością głosów, jakie  
w związku z tym posiadamy”. 
- Pewne działania „w tym zakresie, w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem, będą 
podejmowane”. 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący: 
- Odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 
-  Poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 
Sandomierz do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki. 
- I na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
Uchwałę Nr V/19/2015 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do udziału  
w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że: 
-  Do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło pismo zobowiązujące Radę Miasta Sandomierza do 
desygnowania swojego przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym 
Ducha Świętego w Sandomierzu. 
- Na przedstawiciela Gminy Sandomierz w w/w Radzie zaproponowano radnego - Pana 
Andrzeja Bolewskiego. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że opinia 
Komisji  jest pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przeczytał  projekt uchwały, 
w którym § 1 otrzymuje brzmienie: ”Desygnuje się Pana Andrzeja Bolewskiego na 
przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha 
Świętego w Sandomierzu.” 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały 
- i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
Uchwałę Nr V/20/2015 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej przy 
Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń   
pneumokokowych na lata 2015 – 2018  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 



16 
 

- Powiedział, że projekt uchwały z załączonym  Programem Państwo Radni otrzymali wraz  
z materiałami na sesję. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczna Rady Miasta. 
 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – powiedział, że komisja, której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Przeczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń   
pneumokokowych na lata 2015 – 2018  
 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały 
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/21/2015 
w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych na lata 
2015 – 2018  
 
Ad. 13.  
Przyjęcie Planów pracy na 2015 rok: 
                              1) Rady Miasta Sandomierza 
                              2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
                              3) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przeczytał Plan pracy Rady 
Miasta Sandomierza na 2015 rok. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza – 
przeczytał Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2015 rok. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – przeczytał Plan pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Powiedział, że Plany pracy pozostałych komisji Państwo radni otrzymali w materiałach na 
sesję, zostały również opublikowane w BIP- ie. 
- Zapytał o ew. uwagi, wnioski do treści  Planów pracy. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie kolejno: 
 

1) Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2015 rok. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”  
 

Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2015 rok. 
 

2) Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”  
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Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
na 2015 rok 
 

3) Plany pracy Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza (an block) 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”  
 

Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plany pracy Komisji stałych  Rady Miasta Sandomierza na 
2015 rok 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że 
- Radny – Pan Jacek Dybus – złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji Gospodarki 
Komunalnej , Handlu i Usług (w związku z wyborem na Przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Finansów). 
- Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wybrali na Przewodniczącą 
Komisji – Panią Wiesławę Sabat. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert  Pytka – odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia  
przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza, w którym  § 1 otrzymuje 
brzmienie: 
 „W uchwale Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia  
przewodniczących komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza wprowadza się następującą 
zmianę: 
- w  § 1 punkt 4 w miejsce Pana Jacka Dybusa wpisuje się Panią Wiesławę Sabat.” 
 
W zawiązku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
  
(Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/22/2015 
zmieniającej uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie  
zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i ustalenia ich składów 
osobowych. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że grupa Radnych złożyła rezygnacje z członkostwa w poszczególnych 
komisjach stałych Rady Miasta Sandomierza. 
- Przeczytał projekt uchwały. 
- Poprosił zainteresowanych radnych o wnikliwą analizę § 1: czy zapis jest zgodny ze 
złożonym wnioskiem.  
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Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia  
11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
i ustalenia ich składów osobowych. 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/23/2015 
zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i ustalenia ich składów osobowych. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Jest to kwestia techniczna. 
-  Pani Wiesława Sabat została powołana na stanowisko Przewodniczącej Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług i zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza wchodzi w skład 
Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta:  
- Poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta 
Sandomierza. 
- I w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 ‘przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Uchwały Nr V/24/2015  
zmieniającej  Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 
Komisji Bud żetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 17 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- O pismach z zaproszeniami na spotkania opłatkowe, koncerty okolicznościowe i inne 
uroczystości, w których wraz z Panem Burmistrzem i Radnymi stara się – w miarę 
możliwości - uczestniczyć. 
- O interpelacjach złożonych przez Radnych na poprzedniej sesji. 
- Delegatem do Miejskiej Rady Sportu został radny - Pan Marcin Marzec. 
- O pismach, w których: 
         - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach poinformowała o umorzeniu 
postępowania w sprawie uchwały podjętej w VI kadencji Rady Miasta Sandomierza  
w związku z podjęciem przez  Radę Miasta VII kadencji uchwały w dniu 22 grudnia 2014 
roku i doprowadzenie  w/w uchwały do zgodności z prawem. 
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         - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazała na nieprawidłowości zawarte  
w uzasadnieniu do  uchwały w sprawie określenia inkasenta (dotyczy zapisu zobowiązującego   
inkasenta do dbałości o porządek). 
- Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.  przekazał Informację w/s  inkasenta opłaty 
targowej przy ulicy Przemysłowej za 2014 rok. 
- Sprawozdanie z działalności złożył również Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
- Kupcy z Małego Rynku w Sandomierzu proszą o wsparcie  działań  umożliwiających  
prowadzenie sprzedaży na Dużym Rynku. 
- Sandomierskie Centrum Pamięci wnioskuje o prawidłowe oznakowanie miejsc pamięci 
Ofiar II wojny światowej. 
- 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. 
 
Ad. 18 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o: 
-  Ustawienie znaku „ślepa ulica” na końcu ulicy Krańcowej, 
- Położenie asfaltu u zbiegu ulic Kryształowej i Retmańskiej (zastoiska wody utrudniają 
dzieciom drogę do szkoły). 
- Uporządkowanie po pracach remontowych oraz zapewnienie przejezdności ulic 
Bosmańskiej i Retmańskiej. 
- Wyjaśnienie Mieszkańcom ulicy Zarzekowice, dlaczego – ze względu na brak dojazdu – nie 
otrzymują dokumentu: ustalenie warunków zabudowy. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Zaapelował o: 
-  Szybkie powołanie „komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków unijnych dla 
miasta”, 
- Wspólne działanie z jednostkami rządowymi w celu realizacji odbudowy wału opaskowego.  
 
Pan Wojciech Czerwiec– Radny Sandomierza 
 
Prosi, aby wnioski do budżetu na rok 2016 składane przez mieszkańców Sandomierza  
i radnych były kierowane do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Prosi o uporządkowanie terenu przy ogrodzeniu Cmentarza Komunalnego (od strony ulicy 
Zawichojskiej). 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
W  nawiązaniu do zapytań radnego - Andrzeja Glenia -  prosi o udzielenie informacji: 
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- Jakie środki zostały przeznaczone na remont infrastruktury po powodzi ?  
- Jak w/w środki zostały wykorzystane ? 
- Czy w poprzedniej kadencji były w tej sprawie składane interpelacje ? 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy są już prowadzone prace nad wprowadzeniem „darmowego parkowania” dla 
mieszkańców Sandomierza ? 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Prosi o: 
- Ustawienie wazonów w uliczce łączącej ulicę Żeromskiego z ulicą Okrzei i Wojska 
Polskiego, 
- Dokończenie chodnika (ok. 30 m) u zbiegu ulic: Różanej, Gołębickiej, Kochanowskiego, 
- Rozważenie możliwości ocieplenia budynku przy ulicy Kościuszki 1 (najpilniejsze jest 
ocieplenie stropu tego budynku). 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Wnosi o przyspieszenie prac nad uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Osiedla „Kruków” oraz o opracowanie planu likwidacji baraków na ulicy 
Krukowskiej. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Prosi o  wymianę żarówek w oświetleniu przy ulicy Staromiejskiej na typ LED (ze względu 
na częste awarie w/w oświetlenia). 
 
Ad. 19 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął V sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 

                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
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