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Protokół  Nr 31 
XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza 

4 września  2013  roku - Ratusz 
                                 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 11.15 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXI sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym , 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Ewa Słotwińska – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
Pani Halina Komenda– Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej   
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
 
                       W  posiedzeniu XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 16 
Radnych  Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Mirosław Czaja, Pan Piotr Majewski, Pan Krzysztof Niżyński, Pan Michał 
Saracen oraz  Pan Maciej Stępień - usprawiedliwili swoją  nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Marka Chruściela. 
 
Radny – Pan Marek Chruściel - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” ( Radny - Pan Zbigniew  
Rusak – spóźnienie usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Marek Chruściel został sekretarzem dzisiejszych 
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obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - przystępując do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku 
obrad XXXI sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że ze względu na błąd formalny w treści projektu uchwały,  w dniu dzisiejszym 
przedłożył poprawioną wersję uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.     
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń : 
-  Powiedział, że wszyscy Państwo Radni otrzymali II wersję uchwały, o której mówił Pan 
Burmistrz. 
-  Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXV sesji uwzględniający powyższą zmianę  
  Wynik głosowania:  15 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących  się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta – jak niżej:  
 
 1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2.  Powołanie sekretarza obrad. 
 3.  Przyjęcie porządku obrad. 
 4.  Przyjęcie protokołu z XXIX  i  XXX sesji Rady Miasta Sandomierza 
 5.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 6.  Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  
       gruntowej. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na  
       2013 rok.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
       Sandomierz  na lata 2013-2026.   (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia  wysokości opłat za świadczenia  
       udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu  bezpłatnego pobytu dzieci  
       w przedszkolach publicznych prowadzonych przez  Gminę Miejską Sandomierz.     
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13.  Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
       o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
14.  Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
15.  Zamknięcie obrad. 
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Ad.  4 
Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miasta Sandomierza 
   
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że: 
- Protokoły z XXIX i XXX 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  Protokołu z XXIX i Protokołu  
   z  XXX  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
                           W wyniku głosowania: 14 „za”,0 „przeciw, 1 „wstrzymujący się” od głosu.  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza przyjęła Protokoły z XXIX i XXX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił: 
 
                                                              Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 03.07.2012roku 
do 04.09. 2013 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu 4 września  2013r. 
 
 
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, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                           
2. wydawałem akty normatywne, tj.:   10 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie 6. 
 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

1. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada. 

2. Trwa postępowanie administracyjne – uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeżnym”.  

3. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej”.  

4. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i 
terenów przemysłowych”. 
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5. Trwają prace budowlane dotyczące przebudowy placu targowego przy Placu 3 Maja w 
Sandomierzu. 

6. Wykonawca GMC Staszów zgłosił do odbioru budowę przedszkola nr 5 w 
Sandomierzu. Dokonywane są sprawdzenia i uruchamianie instalacji.  

7. Trwają prace projektowe dla zadania pn.:  Projekt elewacji budynku przy Placu 
Poniatowskiego 3. 

8. Trwają prace odbiorowe zadania pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach 
w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu”. 

9. Zakończono prace remontowe na zadaniach: „Remont osuniętej skarpy, jezdni o 
nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu” oraz „Remont 
osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej naw. 
z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w 
S-rzu”. 

10. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do 
realizacji w bieżącym roku.  

 
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
Dokonano uregulowania stosunków wodnych przy ul. Krętej poprzez wykonanie 
odwodnienia korytami betonowymi. 
 

1. Zakupiono 61 szt. opraw oświetleniowych w celu wymiany na terenie Starego Miasta. 
2. Podpisano umowę na zakup 3szt. parkomatów w celu zainstalowania przy ul. 

Kościuszki, Mariackiej oraz Pl. Poniatowskiego 
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 
 

 Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-   zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży nieruchomości –  
ul. Wojska Polskiego, ul.Trześniowska,   
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wystawiono 230 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
- wydano 14 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- zawarto 1 umowę dzierżawy gruntu, 
- zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierżawy gruntu pod garażem, 
-  wydano 3 wypowiedzenia umów dzierżawy pod garażami 
 

3.   w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej 
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości 
       - wydano 9 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
 
4. w zakresie użytkowania wieczystego: 
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     - wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości  

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1. Przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2012 roku 

dla Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” Filia w Sandomierzu na realizację zadania pn. 
„Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą 
nowotworową”;  

2. Przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2012 roku 
dla Polskiego Związku Głuchych – Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego dla Osób Niesłyszących z siedzibą w Sandomierzu” na realizację zadania pn. 
„Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących”;  

3. Przeprowadzenie szkolenie w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Miejskiej Sandomierz pn. „Praktyczne porady dla osób handlujących napojami 
alkoholowymi”; 

4. Zakupiono materiały edukacyjne dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

5. Wydano 6 decyzji w sprawie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

6. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 
 
Wydział Finansowy 

1. Wydano  17 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – os. fiz.,  
2. Podpisano z 3 zobowiązanymi umowy cyw. -pr. 
3. Wystawiono 140 upomnień za nieuiszczenie opłaty dodatkowej parkingowej, 
4. Wystawiono 303 tytuły wykonawcze dot. pod. rol. i od nieruchomości, 
5.  Wysłano 37 postanowień  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

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

6. Wystawiono 120 decyzji ustalających  - po zmianach. 
7. Wobec 4 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
8. Wysłano 56 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
9. Wydano 220 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
10. Skierowano do zespołu radców pr. 3 sprawy celem skierowania do sądu. 

 
Referat  Oświaty 
 Referat Oświaty wypłacił drugą transzę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla 
148 uczniów – mieszkańców Sandomierza – za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 
czerwca 2013 roku. Rozdysponowane zostały środki w wysokości 27.441, 25 zł. W tej kwocie 
5.488,25 zł stanowiło 20% wkładu własnego pochodzącego z budżetu miasta, natomiast 
kwota 21.953 zł. przekazana została przez Wojewodę Świętokrzyskiego, jako dotacja celowa.  
W dniu 22 lipca 2013 roku przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne o nadanie 
stopni awansu zawodowego nauczycieli mianowanych. Wnioski zainteresowanych wpłynęły 
w przewidzianym terminie do 30 czerwca. W egzaminie wzięli udział trzej nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i po jednym przedstawicielu Szkoły Podstawowej Nr 3 i 
Gimnazjum Nr 2. W wyniku prac komisji egzaminacyjnych wszyscy zdający uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
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W 2013 roku wygasały kadencje dyrektorów Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola 
Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu. W wyniku przeprowadzonej procedury zasięgnięcia 
opinii rad rodziców i rad pedagogicznych obu placówek i przy akceptacji ze strony 
Kuratorium Oświaty w Kielcach,  Pani Dorocie Strugale powierzone zostało stanowisko 
dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz Pani Agacie Hajduk zostało powierzone 
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 na kolejne 5 lat, od 1 września 2013 
roku do 31 sierpnia 2018 roku.  

 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 

1) Lipiec-sierpień – „Lato w mieście 2013” – wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieży, 
cykl imprez sportowych i kulturalnych przygotowanych przez sandomierskie jednostki 
kultury, m.in. przez Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Świetlice Socjoterapeutyczne, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz 
sandomierskie szkoły, 

2) 5.07.2013 r. – „Malarstwo i grafika – 45 lat pracy twórczej” – wernisaż wystawy 
Andrzeja Luścińskiego, podczas wernisażu zaprezentowano prace malarskie artysty  
z lat 70. i 80. XX wieku, serigrafie oraz cykl "Kapliczek przydrożnych" - kameralnych 
miniatur malarskich; patronat honorowy nad wystawą objął Jerzy Borowski Burmistrz 
Sandomierza, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA,  

3) 6-7.07.2013 r. – „Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski” - ideą tego niezwykłego 
wydarzenia turystycznego jest ożywienie dawnej tradycji organizacji jarmarków na 
trasie Szlaku Jagiellońskiego biegnącego z Wilna przez Lublin, Sandomierz do 
Krakowa, w czasach nowożytnych Jarmark Jagielloński był jednym z najważniejszych 
wydarzeń targowych w Europie; na dwa dni sandomierski Rynek Starego Miasta 
zamienił się w prawdziwe miasteczko jarmarczne; kolorowe targowisko pełne stoisk  
z artystycznym rękodziełem oraz kulinarnymi specjałami przyciągnęło do 
Sandomierza turystów z całej Polski, do najciekawszych atrakcji tegorocznej imprezy 
należało z pewnością widowisko historyczne, tym razem inscenizacja zaprezentowana 
przez sandomierskie rycerstwo nawiązywała do uroczystego wkroczenia na teren 
nadwiślańskiego grodu króla Władysława Jagiełły, Wielkiego Księcia Litewskiego 
Witolda oraz wielkich panów Królestwa Polskiego i Litwy z okazji podpisania Unii  
w Horodle, w programie Festynu Rycerskiego znalazł się również turniej konny  
z udziałem Zawiszy Czarnego z Garbowa, Powały z Tęczowa, Dobiesława z Oleśnicy 
i Mszczuja ze Skrzynna, zorganizowany na sandomierskim Placu Papieskim; 
uzupełnieniem części jarmarkowej imprezy były wydarzenia artystyczne, m.in. na 
Małym Rynku zaprezentowały się muzyczne legendy: zespół „Sagittarius”  oraz 
grupa „Trzy Korony” , 

4) 6.07.2013 r. - Trzecia poplenerowa wystawa studentów Politechniki 
Świętokrzyskiej  – w ramach trzeciej edycji pleneru studentów Politechniki 
Świętokrzyskiej, organizowanego w murach nadwiślańskiego grodu w dniach 2-
6.07.2013 r., powstały znakomite prace, które zostały zaprezentowane na wystawie 
poplenerowej przy sandomierskim Ratuszu; najlepsze prace zostały wyróżnione i 
nagrodzone, Jury przyznało trzy  równorzędne  pierwsze nagrody dla Pauliny Bożek, 
Patryka Wosia i Katarzyny Matysiak oraz dwa wyróżnienia dla Łukasza Sobieckiego i 
Katarzyny Olejarczyk,   

5) 10.07-21.08.2013 r. – „XXIV Sandomierskie Wieczory Organowe” – koncerty 
wybitnych artystów z kraju i zagranicy wykonujących muzykę organową; w bieżącym 
roku w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu wystąpili: Marek Stefański (Kraków), 
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Bernhard Leonardy (Saarbrucken – Niemcy), Witold Zalewski (Kraków), Andrzej 
Budziński (Ostrowiec Świętokrzyski) wspólnie z Adamem Lulkiem (skrzypce, 
Lublin), Jacek Basista (Myślenice), Mariusz Ryś (Tarnobrzeg) wspólnie z Sonią 
Warzyńską (sopran, Kraków) i Jan Bokszczanin (Legionowo), 

6) 13.07.2013 r. – „Muzyka na Starówce” – występ zespołu „BOSO”,  grupa 
zaprezentowała bogaty repertuar z pogranicza wielu gatunków, w tym muzyki pop, 
funk, reggae, blues, rock oraz soul, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

7) 14.07.2013 r. – „Piknik Rodzinny 2013” – na scenie muzycznej zaprezentowały się 
zespoły oraz soliści, między innymi:  „Awangarda”, „Black Stars”, „Dwikozianie”, 
„Yellow”, uczestnicy imprezy mogli zbadać stan swojego zdrowia poprzez pomiar 
ciśnienia i poziomu cukru we krwi, mogli również poszerzyć swoje informacje na 
temat sprzętu rehabilitacyjnego, głównym celem festynu było zwrócenie uwagi na 
temat integracji społecznej osób niepełnosprawnych, miejsce: Mały Rynek  
w Sandomierzu,   

8) 19.07.2013 r. – Sandomierskie Święto Policji  – podczas oficjalnej uroczystości, 
Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza podziękował policjantkom i policjantom za 
kolejny rok bardzo dobrej służby, jak również za profesjonalizm, troskę  
i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Sandomierza, gospodarz miasta wręczył 
nagrody rzeczowe dla najlepszego policjanta pionu prewencji asp. Dariusza Seweryna  
i dla najlepszego policjanta pionu kryminalnego st. sierż. Sławomira Skoczylasa, 
miejsce: Ratusz sandomierski, 

9) 19.07.2013 r. – „Spotkanie Przy Kakale!” – V edycja wydarzenia artystycznego 
organizowanego przez Sandomierskie Centrum Kultury, w ramach imprezy odbył się 
wernisaż prac młodych artystów oraz wystąpiły zespoły: „Kipikasza”, „Transsilvia”, 
„Cartanaporu”, „Green Asylum” oraz grupa Wojciecha Jodły Jedlińskiego, miejsce: 
Iluzjon Art Cafe, klub „Lapidarium”, 

10) 26-28.07.2013 r. – „Dookoła Wody Festival” – festiwal muzyki wodniackiej  
i etnicznej, tegoroczną imprezę rozpoczął koncert - wspomnienie Marka Sochackiego 
– barda związanego z Sandomierzem, wychowawcy i nauczyciela tutejszej, 
uzdolnionej muzycznie młodzieży, piosenki wykonane przez jego przyjaciół  
i wychowanków miały niezwykle różnorodny charakter, należały do niego piosenki 
refleksyjne, humorystyczne a także te sławiące piękno Królewskiego Miasta; sobotni 
koncert na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod nazwą "Jeden brzeg - 
wiele kultur" był prawdziwą muzyczną ucztą dla fanów szant i muzyki folk  
z najróżniejszych zakątków świata, na scenie zaprezentowały się zespoły: 
„Kipikasza”,  „North Cape”, „Hambawenah & Kiniorski”  oraz gwiazda wieczoru 
wokalista Michał Rudaś; podczas ostatniego dnia Festivalu na Rynku Starego Miasta 
wystąpiła formacja „Iwona & ODN balladowo”, w ciekawy i różnorodnym 
repertuarze zespołu zarówno dzieci jak i dorośli mogli odnaleźć coś dla siebie,  

11) 28.07.2013 r. - Uroczyste obchody 69. rocznicy "Akcji Burza" oraz bitwy pod 
Pielaszowem - tegoroczne uroczystości rocznicowe zainaugurowała uroczysta Msza 
Święta odprawiona w Kościele p.w. Św. Józefa w Sandomierzu, dalsza część 
obchodów odbyła się na Cmentarzu Katedralnym, przed mogiłą poległych żołnierzy 
AK; podczas uroczystości przemówienie wygłosiła dr Ewa Kondek Zastępca 
Burmistrza Sandomierza, w obchodach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, poczty sztandarowe, kombatanci, delegacje sandomierskich 
instytucji oraz mieszkańcy miasta, uroczystości zakończył apel poległych oraz 
ceremonia złożenia wieńców na mogile poległych żołnierzy,  

12)  3.08.2013 r. – „Muzyka na Starówce” – występ zespołu „NOcny TRamwaj”, 
grupa prezentuje nowoczesne projekty muzyczne, łączące śpiew, grę na gitarze i grę 
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na fortepianie, jej koncerty okraszone są specjalnymi wizualizacjami, miejsce: Mały 
Rynek,  

13) 09.08.2013 r. - „Muzyka na Starówce” – występ zespołu „East Earth Band”, 
formacja ta specjalizuje się w bluesowych brzmieniach, prezentując na scenie klasykę 
bluesa oraz własną twórczość, która oscyluje wokół tego gatunku, miejsce: Rynek 
Starego Miasta, 

14) 14.08.2013 r. – „Lampy naftowe ze śmiłowskiego dworu” – otwarcie wystawy 
zabytkowych lamp naftowych, prezentowany wybór lamp pochodzi z prywatnej 
kolekcji Państwa Szczerbowskich, właścicieli dworu w Śmiłowie, miejsce wystawy: 
Zamek sandomierski, 

15)  14.08.2013 r. – „Pokazy układania bukietów z ziół, kwiatów, warzyw i owoców” 
– pokaz został zorganizowany przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu z okazji 
Święta Matki Boskiej Zielnej, prezentacjom towarzyszyły krótkie opowieści o historii 
obchodów święta Matki Boskiej Zielnej oraz wzmianki o roli i znaczeniu 
poświęconych ziół i kwiatów w dawnych wierzeniach społeczności wiejskiej, miejsce: 
Zamek sandomierski, 

16) 15.08.2013 r. – „Sandomierskie obchody Święta Wojska Polskiego” – państwowe 
święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest na pamiątkę 
zwycięskiej bitwy warszawskiej, stoczonej  w 1920 roku, podczas wojny polsko-
bolszewickiej; podczas uroczystości delegacje miejskiego samorządu oraz organizacji 
kombatanckich złożyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów 
i 4. Pułku Saperów, miejsce: wojskowa część Cmentarza Katedralnego, 

17) 17-31.08.2013 r. - „XXIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – największe 
muzyczne wydarzenie miasta, prezentujące co roku różne style i gatunki muzyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej; w ramach Festiwalu odbyły się 
następuje koncerty: „Koncert Inauguracyjny – Muzyka Filmowa Krzesimira 
Dębskiego”, „Ariel Ramirez Sekstet – Tango Autentico”, „Koncert Gwiazd – Salsa 
Night”, „Koncert Tenors Bel’canto”, „Koncert Clarinets Masters”, miejsce: 
dziedziniec Zamku sandomierskiego, Bazylika Katedralna, kościół św. Jakuba, 

18) 18.08.2013 r. – „68. rocznica wyzwolenia Sandomierza z okupacji hitlerowskiej”  - 
przedstawiciele sandomierskiego samorządu oraz Jednostki Wojskowej złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze na cmentarzu żołnierzy radzieckich  
w Sandomierzu, w imieniu Jerzego Borowskiego Burmistrza Sandomierza miejski 
magistrat reprezentowali: dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz 
Marceli Czerwiński Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 

19) 24.08.2013 r. - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego w Sandomierzu – miasto Sandomierz, jako członek-założyciel, gościło 
przedstawicieli członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w związku z 
organizacją w nadwiślańskim grodzie walnego zebrania tej organizacji, w ramach 
oficjalnego programu uroczystości odbyło się m.in: wystąpienie Eugeniusza 
Gołembiewskiego - Prezesa Stowarzyszenia, oraz został wygłoszony, przez dr 
Tomisława Giergiela, referat na temat historii Sandomierza w kontekście dokonań 
króla Kazimierza Wielkiego; podczas wizyty w Sandomierzu uczestnicy spotkania 
mieli możliwość zwiedzania naszego wyjątkowego miasta, 

20) 29.08.2013 r. – Pokaz archiwalnego filmu "Rok 1863" w Sandomierzu – uroczysta 
prezentacja filmu „Rok 1863” Edwarda Puchalskiego połączona z koncertem zespołu 
„DesOrient”, film został poprzedzony prelekcją na temat tła historycznego i wstępem 
związanym z pierwszą adaptacją „Wiernej Rzeki”, rekonstrukcja filmu „Rok 1863” 
została zrealizowana w pracowniach Filmoteki Narodowej, która w ramach programu 
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„Nitrofilm” i przy pomocy unijnych dotacji odnawia zabytkowe dzieła 
przedwojennego niemego filmu, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

21) 1.09.2013 r. - Uroczystość patriotyczna z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej -  obchody rozpoczęła uroczysta Mszy Świętej, odprawiona w Kościele 
Św. Józefa Apostoła odprawiona przez proboszcza tamtejszej parafii Ks. kanonika dr. 
Jerzego Dąbka. Po mszy uczestnicy obchodów zgromadzili się przed pomnikiem   
2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza 
Katedralnego. W obchodach rocznicowych udział wzięli: przedstawiciele 
sandomierskiego samorządu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, 
duchowieństwa, delegacje sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Miejski 
magistrat reprezentowali podczas uroczystości: Jerzy Borowski Burmistrz 
Sandomierza, dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza oraz Marceli Czerwiński 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi, 

22) 1.09.2013 r. – „Pożegnanie wakacji w Sandomierzu” – wydarzenie plenerowe,   
w programie którego znalazły się występy grup teatralnych: Teatr Na Walizkach  
z Wrocławia oraz Grupa Teatralna Metafora z Sandomierza. Na scenie odbyły się 
także występy wokalne w wykonaniu utalentowanej młodzieży z Sandomierskiego 
Studio Piosenki, dla sandomierskiej publiczności zaśpiewały również dwie gwiazdy 
wieczoru: Żaneta Lubera, znana z programu „The Voice of Polnad” oraz Dawid 
Podsiadło – zwycięzca telewizyjnego talent show „X-Factor”, miejsce:  Rynek Starego 
Miasta.  
 

Sport 
1) 6.07.2013 r. - Sandomierzanie zdobyli Puchar Polski w Nordic Walking - Jacek 

Sieroń, Zygmunt Olenderek, Jacek Wiśniewski z Sandomierza zwyciężyli  
w zawodach o  Puchar Polski w Nordic Walking, które były rozgrywane  
w miejscowości Pakość w województwie kujawsko-pomorskim, Jacek Sieroń zajął 
pierwsze miejsce w kategorii czterdziestolatków na dystansie 20 kilometrów, Jacek 
Wiśniewski wygrał w tej samej kategorii wiekowej, lecz na dystansie 10 kilometrów, 
natomiast Zygmunt Olenderek zwyciężył w kategorii powyżej siedemdziesiątego roku 
życia na dystansie 10 kilometrów,   

2) 10-14.07.2013 r. - Kacper Łopaciński Mistrzem Europy Juniorów w Pływaniu – 
sandomierzanin Kacper Łopaciński, zawodnik „MUKS Foka Sandomierz”, podczas 
Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu, zdobył złoty medal w sztafecie 4x100 
stylem dowolnym; zaszczytne, pierwsze miejsce daje Kacprowi najwyższą klasę 
sportową - Mistrzowską Międzynarodową -  i jest to jego największe osiągnięcie 
sportowe, ponadto podczas uroczystego otwarcia Mistrzostw, rozgrywanych  
w Poznaniu, odbyła się tradycyjna defilada zawodników państw biorących udział  
w Mistrzostwach, polską kadrę reprezentował Kacper Łopaciński, 

3) 11-14.07.2013 r. - Karolina Kołeczek wicemistrzynią Europy w lekkoatletyce - 
ogromny sukces sportowy odniosła sandomierzanka Karolina Kołeczek, zawodniczka 
reprezentująca „UKS Trójkę Sandomierz”, zdobyła srebrny medal w biegu na 100 
metrów przez płotki podczas  9. Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Tampere  
w Finlandii, 

4) 18.07.2013 r. – Międzynarodowy mecz piłki ręcznej w Sandomierzu -    
sandomierska drużyna piłki ręcznej SPR „Wisła Sandomierz” rozegrała towarzyski 
mecz z niezwykłym przeciwnikiem, australijską drużyną Sydney University Handball 
Club, pomysłodawcą tego niecodziennego meczu był Tomasz Szklarski 
wychowanek „Wisły Sandomierz”, a obecnie zawodnik australijskiej drużyny, który 
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wraz z kilkoma kolegami z Sydney przybył do Sandomierza na swój ślub, miejsce: 
Hala Widowiskowo-Sportowa,  

5) 21.07.2013 r. – Złoty medal Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce sandomierzanki 
Karoliny Kołeczek - zawodniczka UKS „Trójka Sandomierz”, podczas 
Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów w Toruniu, wywalczyła złoty medal 
w biegu na 100 m przez płotki, podopieczna trenera Andrzeja Mirka potwierdziła 
znakomitą formę, ustanawiając nowy rekord życiowy (13,21 s.) oraz rekord 
województwa świętokrzyskiego, 

6) 22-23.07.2013 r. – Niezwykły wyczyn sportowy Jacka Łabudzkiego – ceniony 
pediatra i Ambasadora Sandomierskiego Sportu, jako pierwszy Polak, ukończył "La 
Ultra The High" jeden z najtrudniejszych biegów na świecie, wspomniany 
ultramaraton, którego trasa zlokalizowana jest w Himalajach, liczy 222 km, Jacek 
Łabudzki wystartował w „La Ultra” wspólnie z kolegą Zbigniewem Malinowskim z 
Kołobrzegu, który zachęcił go do uczestnictwa w ekstremalnych biegach, polscy 
biegacze pokonali trasę wysokogórskiego ultramaratonu w czasie 44 godzin i 42 
minut,    

7) 3-4.08.2013 r. – „XXXI Zawody w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków 
Sandomierza” - do zawodów przystąpiło 34 czteroosobowe drużyny z całej Polski, 
najbardziej obfitym połowem mogła pochwalić się drużyna Sklep Wędkarski 
„Oaza” , zwycięzcą w kategorii indywidualnej „Największa ryba” okazał się 
sandomierzanin Andrzej Lipiec , którego zdobycz (tołpyga) ważyła 3,920 kg; 
tegoroczne zawody nocne obfitowały w duże ilości ryb, podczas dwudniowej 
rywalizacji drużyny biorące udział w zawodach złowiły ich ponad 480 kg, po 
oficjalnym ważeniu ryby wróciły do wody, uroczyste zakończenie imprezy odbyło się 
na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego triumfatorzy 
tegorocznych zawodów w kategorii indywidualnej i drużynowej uhonorowani zostali 
pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, 

8) 9-11.08.2013 r. – 61. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Wędkowaniu 
Rzutowym – w zawodach rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Sandomierzu 
wzięło udział ponad 80 najlepszych zawodników z całej Polski, w tym Mistrzowie 
Świata i Europy; w czasie trwania sandomierskich zawodów uczestnicy rywalizowali 
w różnych grupach wiekowych i konkurencjach: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi 
oraz kadeci, najlepsi otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe, 

9) 17.08.2013 r. – „V Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie i V Letnie 
Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej w Triathlonie”  – zwycięzcą 
klasyfikacji generalnej Mistrzostw Ziemi Sandomierskiej  w Triathlonie został Piotr 
Kalinowski  z Włocławka, który również został zwycięzcą Mistrzostw Polski Lekarzy 
w Triathlonie; najlepszym sandomierskim zawodnikiem został Wiktor Chabel, 
natomiast najlepszą zawodniczką z Sandomierza została Bożena Czerwińska; 
pierwsza część mistrzostw, czyli pływanie, została przeprowadzona na zalewie w 
Koprzywnicy, po przepłynięciu dystansu 750 metrów zawodnicy wyruszyli na 
rowerową trasę do Sandomierza, do pokonania mieli dystans 20 km,  w Sandomierzu 
zawodnicy musieli przebiec 5 km; trasa zakończyła się przy sandomierskim Ratuszu, 
frekwencja dopisała i łącznie w zawodach wzięło udział 127 sportowców, w tym 34 
lekarzy. 
 

Promocja 
1) 07.2013 r. – Plebiscyt „7 nowych cudów Polski” z udziałem Sandomierza –  

w gronie nominowanych do udziału w konkursie, organizowanym przez znany 
magazyn podróżniczy „National Geographic Travel”, znalazł się sandomierski Rynek, 
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plebiscyt ma na celu promocję unikatowych atrakcji turystycznych znajdujących się 
na terenie Polski, o przyznaniu tytułu „nowego cudu Polski” zdecyduje głosowanie 
sms-owe, które przewidziano do 30 września bieżącego roku,   

2) 5.08.2013 r. – „Sandomierz wtedy i teraz” – promocja nowego albumu 
fotograficznego prezentującego zdjęcia Sandomierza,  autorka zdjęć - Ewa Sierokosz - 
starała się aby współcześnie wykonane fotografie były porównaniem tych samych 
miejsc i ujęć Sandomierza, wykonanych jeszcze w technice analogowej; album jest 
idealnym przewodnikiem pokazującym stary i nowy Sandomierz zarówno dla 
mieszkańców miasta, jak i dla turystów; zdjęcia w albumie zostały opatrzone 
podpisami w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim  
i włoskim, 

3) 15.08.2013 r. – Konkurs „Terra Flower Power – Najlepiej Ukwiecone Miasto  
w Polsce” z udziałem Sandomierza – w gronie nominowanych do udziału  
w konkursie na najlepiej ukwiecone miasto w Polsce znalazł się Sandomierz, celem 
plebiscytu jest nagrodzenie działań, dzięki którym możemy cieszyć się widokiem 
pięknych kwiatów w miastach, głosowanie, za pośrednictwem aplikacji na 
Facebook’u, potrwa do 31 sierpnia.  

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
Sandomierz 04.09.2013 
 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił o ew. zadawanie pytań. 
- Z uwagi na brak  zgłoszeń zamknął  punkt 5. Porządku obrad XXXI sesji Rady Miasta  
   Sandomierza. 
 
Podczas wystąpienia Pana Burmistrza  na salę obrad wszedł Radny – Pan Zbigniew Rusak. 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta  - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna            
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Pan Przewodniczący: 
-  Zapytał o ew. wnioski, uwagi do projektu uchwały – Brak zgłoszeń 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 16 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła  
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                                                     Uchwałę Nr XXXI/340/2013  
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna            
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Pan Przewodniczący zapytał o ew. wnioski, uwagi do projektu uchwały – Brak zgłoszeń 
Za zgodą Rady Miasta projekt uchwały nie został odczytany. 

                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXI/341/2013 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  
gruntowej. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna            
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Miał i nadal ma wątpliwości czy zabieranie części placu zabaw (jednego z niewielu po tej 
stronie Wisły) na inny cel,  to „najszczęśliwsze rozwiązanie. 
- Nie ma nic przeciwko udzielaniu pomocy powstającej  przychodni, ale Jego zdaniem  można 
ten problem rozwiązać (tj. zamontować windę) bez uszczuplania powierzchni placu zabaw dla 
dzieci.  
- Najpierw wygospodarowuje się małą działkę, aby ją przekazać sąsiadowi, a później w 
Uzasadnieniu do uchwały pisze się, że „działka nie może być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość”. 



 13

- Działka jest zagospodarowana, rośnie żywopłot stanowiący pewien  element architektury – 
A nie tylko kurz i wydeptana ziemia. 
- Nie będzie głosował za przyjęciem tej uchwały, bo „Nie podoba mi się to” . 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jest radnym 11 lat i nie przypomina sobie, aby Pan Janusz Sochacki  „kwestionował 
czyjąkolwiek działalność gospodarczą” – Zawsze mówił: pomagajmy działalności 
gospodarczej w mieście („I za to Go szanuję.”) 
- Też jest za tym, aby placu zabaw dzieciom nie zabierać i „znaleźć rozsądny consensus”. 
- Ktoś chce zbudować przychodnię, szpital, dać pracę, płacić podatki, z których „Radni 
wezmą sobie diety”. 
- Nie był na działce, o której mowa, ale „Nie blokujmy nikogo. Jeżeli to jest najlepsze 
wyjście, to głosujmy „za”. 
 
Pan Marceli Czerwiński Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, że: 
- Podobnie jak kilku Radnych oglądał działkę, o której mowa  – Chodzi o 39 m kw. 
- W tym miejscu ma powstać przychodnia lekarska: dwa gabinety, będą pracować 
pielęgniarki. 
- Uważa, iż „Świat się nie zawali”  jeżeli „Uszczuplimy ten teren”. 
 
 Pan Marek Jarema 
 
- Zapytał: Czy Pan Burmistrz jest w stanie zapewnić, że ten plac zabaw znajdzie miejsce na 
inne działce? 
- Powiedział, że swoją decyzję uzależnia od odpowiedzi Pana Burmistrza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Miał takie same rozterki jak Radny – Pan Janusz Sochacki i inni rozmówcy. 
- Chodzi o poprawienie jakości usług medycznych (winda dla niepełnosprawnych) 
- Chodzi o 39 m kw.  i „po to jest Rada Miasta, aby podjąć salomonową decyzję”. 
- Nie dyskutuje  z decyzjami Rady, tylko  realizuje uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że: 
- Chodzi o cyt.  „Tylko 39 m²”. 
- Prawda jest taka, że ten plac zabaw już został okrojony: na parking, na drogę dojazdową do 
bloków. 
- Nasuwa się pytanie: Czy to jeszcze jest plac zabaw dla dzieci ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jeżeli Pan Burmistrz ma wątpliwości, to  dlaczego przedkłada projekt uchwały ? 
- Temat był omawiany na posiedzeniach Komisji i projekt został zaopiniowany pozytywnie. 
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- Pracownicy Urzędu Miasta przekonywali Radnych , że należy wesprzeć tę inicjatywę. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta : 
- Z uwagi na  brak dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej. 
 i na podstawie  wyniku głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała   się” od 
głosu i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXI/342/2013 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
 
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 
  
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXI/343/2013 
w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na  
2013 rok.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
 
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu 
miasta na 2013 rok.   
i w wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                             Uchwały Nr XXXI/344/2013 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.   
 
Ad. 11 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz  na lata 2013-2026.   
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że komisja  
której przewodniczy rozpatrywała  w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji  
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy  Sandomierz  na lata 2013-2026.   
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXI/345/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sandomierz  na lata  

2013-2026. 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały  w sprawie określenia  wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez  Gminę Miejską Sandomierz.     
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przypomniał, że Państwo Radni rozpatrują II wersję projektu uchwały. 
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że  komisja  
której przewodniczy rozpatrywała projekt uchwały dostarczony radnym w materiałach na 
sesję w wersji I i zaopiniowała go pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
- Zapytał o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu: Jakie 
warunki obowiązywały dotychczas, a jakie zmiany wprowadza dzisiejsza uchwała ? 
- Powiedział, że w interesie Miasta jest prowadzenie w przedszkolu dodatkowych zajęć dla 
dzieci, a nie wszystkich rodziców będzie stać na ponoszenie opłat za te zajęcia. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Obecny Rząd wpadł na pomysł, aby ulżyć rodzicom  przedszkolaków i jeżeli dotychczas za 
każdą dodatkową godzinę (powyżej 5–ciu bezpłatnych godzin)  Rodzice płacili po 2, 40 zł – 
to teraz  będą płacić tylko 1 zł (1,40 zł wyniesie subwencja). 
- Przeciętnie rodzice  po w/w zmianie zaoszczędzą ok. 100 zł miesięcznie. 
- Wszelkie zajęcia ponadnormatywne (tańce, języki obce, itd.) są opłacane indywidualnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że: 
- Prosi, aby Państwo Radni wczytywali się w Uzasadnienie do uchwał. 
- Zaczyna być prowadzona tzw. spychoterapia i przerzuca się zbyt dużo na samorządy, 
   a „Nie wszystko samorządy wytrzymają”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Kwoty przekazywane Miastu na tzw. zadania zlecone (dowody osobiste, ewidencja 
ludności, USC) oraz na prowadzenie szkół, przedszkoli nie są wystarczające. 
- To dobrze, że  możemy przeznaczyć dodatkowe pieniądze na w/w zadania. 
- Podpisuje się pod tym co powiedział Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Na utrzymanie przedszkoli z kasy miejskiej wydajemy ponad 8 mln zł 
- Kilka dobrych lat temu (co obecnych tu kilku Radnych pamięta)  mówiło się „bierzcie te 
szkoły, bo na szkołach zarobimy”. 
- Po 15 latach subwencja nie wystarcza nawet na płace dla nauczycieli (do szkół dopłaca się 
ponad 5 mln zł) 
- Najgorsza sytuacja jest przed wyborami parlamentarnymi, bo trwa wyścig: jak kupić 
przychylność wyborcy i to najlepiej kosztem samorządu. 
- Jeżeli gmina ma być suwerenem, ma być samorządna i samodzielna – to niech  będzie od 
początku do końca. 
Pieniądze przekazywane na wspomniane tu zadania zlecone w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego wystarczyły by na pracę urzędników przez  
2 godziny dziennie ( I to tylko na wynagrodzenie  - a gdzie materiały biurowe, sprzęt, światło 
itd.) 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że: 
- Duże możliwości dają placówki niepubliczne, a my jako gmina „raczkujemy w tym 
zakresie”. 
- Ma na myśli szkolnictwo szeroko pojęte: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
średnie. 
 
Wobec braku dalszych  głosów  w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
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                                            Uchwałę Nr XXXI/346/2013 
w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez  Gminę Miejską Sandomierz. 
 
Ad.13    
 
Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił Komunikaty - jak niżej: 
- Wszyscy Państwo Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 
roku. 
- Przypomina o złożeniu wniosków do budżetu Miasta na 2014 rok – termin upływa  
   15 września  br. 
- Powiedział, że Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  
   przygotowuje  obchody 75 Rocznicy przyłączenia Nadbrzezia do Sandomierza 
   Jako Przewodniczący Rady apeluje o frekwencję na uroczystości, bo Radni będą  
   siedzieć na scenie i nie powinno być pustych krzeseł. 
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta  - Pan Ryszard Lewandowski – uczestniczył w 
Zgromadzeniu Ekologicznego Związku gmin Dorzecza Koprzywianki. 
Pan Przewodniczący powiedział, że wraz z Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem 
Sandomierza oraz Radnymi uczestniczył w kilku uroczystościach , w tym: 
- Rocznicy Wyzwolenia Sandomierza. 
- Spartakiadzie Niepełnosprawnych . 
- Dożynkach Powiatowych w Łoniowie (gdzie było do zjedzenia przygotowano 17 tysięcy  
   pierogów) 
- W Dwikozach na „Święcie Pomidora”.  
- Przepięknej uroczystości w Zamku przygotowanej przez Sandomierski Rynek Hurtowy  , 
   z udziałem przedstawicieli  innych krajów, na której można było podziwiać imponujące  
   ekspozycje z owoców i warzyw. 
Pan Przewodniczący powiedział również  o udziale w walnym Zgromadzeniu  SKS „Wisła”. 
oraz poinformował  Zebranych o Zawodach w Wędkarstwie nocnym. 
 
Pan Jerzy  Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Każdy z Państwa Radnych otrzymał zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta.  
- Prosi, aby każdy z Radnych „określił się” czy będzie  obecny na sesji , bo „wizerunkowo 
jest to istotne” 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, że „Radni już  się określili”. 
 
Kontynuując wypowiedz Pan Marceli Czerwiński przedstawił korespondencję kierowaną do 
Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między innymi: 
          - Wniosek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w sprawie  nadania Szkole Podstawowej  Nr 2  
             imienia Króla Kazimierza Wielkiego 
          - Pismo Wojewody Świętokrzyskiego  dotyczące uchwały w sprawie rozpatrzenia  
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             skargi  PTTK na działalność Burmistrza. 
          - Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa  w Sandomierzu  wnioskuje o pomoc   
             finansową (950 tys. zł)  na zakup pod działalność dydaktyczną nieruchomości na  
              terenie byłej Jednostki Wojskowej. 
          -  Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły 3 pisma informujące o   
             dotacjach otrzymanych przez  sandomierskie kościoły i  bibliotekę diecezjalną. 
           - Wpłynęło zaproszenie na Zjazd Przewodniczących Rad  Województwa  
              Świętokrzyskiego w Solcu – Zdroju (niestety termin pokrywa się z  naszą sesją  
              uroczystą w dniu 7  września 2013 roku) 
Kończąc wypowiedz Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  poprosił 
Państwa Radnych o przeglądanie „swoich półek w biurze Rady” i korzystanie z zaproszeń  na 
uroczystości, wystawy itp.  
 
Ad. 14 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
 Powiedział, między innymi, że: 
- Dzisiaj dużo mówiono o  utrzymaniu dzieci w przedszkolu i kosztach ponoszonych przez 
rodziców przedszkolaków. 
- Podobnie jak rok temu wraca do sprawy  podręczników szkolnych i ogromnych  pieniędzy 
wydawanych przez rodziców na zakup książek. 
- Prosi Pana Przewodniczącego Rady o powołanie  zespołu ludzi, którzy wypracują  sposób   
na ukrócenie „samowoli zakupów podręczników szkolnych”  w szkołach podstawowych  
i gimnazjach. 
- Podręczniki szkolne są drogie i powinny służyć dzieciom kilku roczników. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Mieszkańcy Osiedla Vitrum proszą o  „wymalowanie pasów” , umożliwiających bezpieczne 
przejście pieszym (Radny sprecyzował  obszar, którego dotyczy prośba) 
- Złożył interpelacje na piśmie w tej sprawie. 
 
Pan Maciej Skorupa                   
 
Powiedział, że dziękuje Panu Marcelemu Czerwińskiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta  
- Za spokojne i sprawne prowadzenie obrad. 
- Za to, że jest Przewodniczącym wszystkich Członków Rady. 
- Za umożliwianie wypowiedzi  Radnym i napominanie, jeżeli Radny zadaje pytania  
„z kosmosu”. 
- Gratuluje, bo to wymaga odwagi. 
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Ad. 15 
Zamknięcie obrad. 
  
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXI sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 

                                                                                                Marceli Czerwiński                               
                                                                                                Przewodniczący 

                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
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