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Protokół Nr 3 

z III sesji Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 
 

Godzina rozpoczęcia sesji – 10:00 

Godzina zakończenia sesji – 11:15 

 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dzień dobry Państwu, otwieram III sesję Rady Miasta Sandomierza. W dzisiejszym 

posiedzeniu bierze udział dwudziestu radnych, czyli jest quorum, brakuje tylko Pani 

Agnieszki. Nie mówiła nic, czy będzie, czy nie? 

 

Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Państwa Radnych, Pana Burmistrza, Panią 
Skarbnik, Panią Sekretarz, kierowników jednostek organizacyjnych. Witam bardzo serdecznie 

nowego prezesa PGKiM, Pana Piotra Sołtyka, witam mieszkańców. Szanowni Państwo, 

dotarła przed chwilą do nas bardzo przykra informacja – jedna z byłych pracownic Centrum 

Usług Wspólnych odeszła od nas na wieczny odpoczynek. Proszę o uszanowanie minutą 
ciszy.  

 

<minuta ciszy> 
 

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do porządku obrad. Stwierdzam quorum, czyli nasze 

dzisiejsze decyzje będą prawomocne.” 

 

W III sesji udział wzięło 20 Radnych – Lista obecności stanowi Załącznik  do niniejszego 

protokołu. 
Radna – Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek  usprawiedliwiła swoją nieobecność.  
 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Punkt drugi: powołanie sekretarza obrad. Proponuję dzisiaj na sekretarza obrad panią Renatę 
Kraskę. Pani Renata zgadza się być sekretarzem? Dziękuję bardzo. Proszę, przystępujemy do 

głosowania, kto z Państwa radnych jest za powołaniem sekretarza obrad panią Renatę Kraskę, 
proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie. 

 

Pan Oskar Żak – Informatyk Urzędu Miejskiego  

 
„Panie przewodniczący, jeszcze musimy zalogować <niezrozumiałe 00:01:56>. 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Proszę Państwa o zalogowanie się do terminali.” 

 

Pan Oskar Żak – Informatyk Urzędu Miejskiego  
 

„ Już jest możliwość.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„ Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest…” 

 

Pan Oskar Żak – Informatyk Urzędu Miejskiego  
 

„Ktoś tam się jeszcze nie zalogował. 

Jeszcze jeden terminal Pani Agnieszki, no to wiadomo, że jej nie ma, natomiast jedenaście 

terminali. Jest, OK. 

Dobra, już jest.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„Kto z Państwa radnych jest za powołaniem sekretarza, Panią Renatę Kraskę, proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni zagłosowali za 

powołaniem na sekretarza Panią Renatę Kraskę. Punkt trzeci: przyjęcie porządku obrad. Czy 

ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku obrad? Pan Burmistrz, bardzo proszę.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 

„Szanowni Państwo, bardzo proszę o przyjęcie projektu Uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Sprawa dotyczy Szkoły 

Podstawowej nr 1 projektu pod nazwą „Akademia Czołowych Kompetencji”. Umowa  

z wykonawcą na sprzęt komputerowy została podpisana 17 grudnia, termin realizacji jest 

przewidziany na dwudziestego siódmego, jednak jesteśmy w okresie świątecznym. Istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że wykonawca może nie wyrobić się z dostarczeniem sprzętu 

elektronicznego, jest tego dużo, zatem te środki byśmy musieli wydatkować w roku 2019, 

dlatego proszę o wprowadzenie tego do projektu Uchwały. 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto  

z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad proponowanej Uchwały przez 

Pana Burmistrza, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie. Zagłosowało dwunastu 

radnych, wszyscy są za.” 

 

Z sali: „Dwudziestu.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dwudziestu. Przepraszam, dwudziestu radnych. Dwudziestka radnych, wszyscy byli 

jednogłośni. Proponuję wprowadzenie proponowanego przez Pana Burmistrza projektu 
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Uchwały jako punktu 10, punkt 10 będzie punktem 11, punkt 11 – 12, 12 – 13 i 13 – 14. 

Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad  

z wprowadzonym projektem Uchwały przez Pana Burmistrza, proszę o podniesienie mandatu 

i zagłosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za porządkiem obrad zagłosowało 

dwudziestu radnych, wszyscy są za. Porządek obrad został przyjęty.” – jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok.   

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    

  Sandomierz na lata 2018-2038. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem   

  roku budżetowego 2018. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za   

  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele   

  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza  do ustalenia stawek  

        opłat za korzystanie z usług i urządzeń  na targowiskach miejskich oraz stawek opłat  

        parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie  

        Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

        o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

  14. Zamknięcie obrad.  

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Punkt czwarty porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2018 rok, strona 4 naszego porządku obrad. Bardzo proszę Panią Skarbnik o krótkie… Opinia 

Komisji Budżetu i Finansów.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„To jest, opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna i jednogłośna.” 

 

 Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

 „Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik.” 
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Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza 
 

„Przedmiotowa uchwała dotyczy zmian do załącznika dotyczącego <niezrozumiałe 
00:06:14> budżetowego i dotychczas przychody i koszty mieliśmy w wysokości 2 085 000, 

w związku z tym, iż koszty rosną i pan kierownik postąpił z wnioskiem, żeby większych 

przychody – przychody również wzrosły, w związku z tym zmieniamy ten załącznik  

i w miejsce przychodów w wysokości <niezrozumiałe 00:06:38> 085 wprowadzamy kwotę 
<niezrozumiałe 00:06:42> 155. Zmienia się również wysokość wydatków majątkowych. 

Mieliśmy w poprzednim załączniku 210 000, ponieważ te wydatki majątkowe nie zostały 

wykonane w całości bądź też były zaoszczędzone kwoty w wyniku zrealizowanych 

inwestycji, w związku z czym zachodzi konieczność zmniejszenia tych wydatków 

majątkowych o 80 000 złotych. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

  
„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto  

z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu Uchwały, proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Za 

projektem uchwały zagłosowało dziewiętnastu radnych, jedna osoba nie głosowała, projekt 

Uchwały został przyjęty.”  

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła:  

Uchwałę Nr III/22/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 

Ad. 5  

Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„Punkt piąty porządku obrad: projekt uchwały w  sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza. Proszę Komisję Nauki o opinię.” 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 

„Panie Przewodniczący, Komisja Nauki nie opiniowała tego, to była Komisja Budżetowa.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Przepraszam bardzo.” 

 

Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
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„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto  

z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały przez Pana Burmistrza, proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowanie.  

Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał.  

Za projektem uchwały zagłosowało siedemnastu radnych, trzy osoby nie wzięły udziału 

w głosowaniu.  

Projekt uchwały został przyjęty.”  

Rada Miasta Sandomierza podjęła:  

Uchwałę Nr III/23/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Przechodzimy do punktu szóstego: projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2018.” 

 

Kobieta: „No, ale co się dzieje?” 

 

Mężczyzna: „Może za wcześnie naciskacie.” 

 

Mężczyzna: „Słuchajcie, trzeba zobaczyć <niezrozumiałe 00:09:32>.” 

 

Kobieta: „Ale ja przedtem <niezrozumiałe 00:09:35>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
  

„Proszę zwracać uwagę na…” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

„Co tu się dzieje?” 

 

Pan Oskar Żak –  Informatyk Urzędu Miejskiego 

 
„Trzeba nacisnąć zdecydowanie i…” 

 

Mężczyzna: I zobaczyć, jak się pojawi <niezrozumiałe 00:00:46> się zagłosowało. 

 

Mężczyzna: Jak się zaświeci. <niezrozumiałe 00:09:51> od razu. Nie od razu po tym, jak 

<niezrozumiałe 00:09:54>… 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 

„Proszę o spokój. Punkt szósty: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 

rok, kwota 85 000 złotych. O opinię proszę Komisję Budżetu i Finansów.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 



 

6 

 

 

„ Komisja Budżetu i Finansów zaprojektowała powyższy projekt pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

  
„Dziękuję bardzo. I Pani Skarbnik.” 

 

Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza  
 

„Przenosimy środki z rozdziału 616 <niezrozumiałe 00:10:22> z paragrafu 42.70 – remonty. 

Mieliśmy <niezrozumiałe 00:10:27> 931 000, zostało nam 85 niewykorzystanych środków  

i przesłano te środki w rozdziale 705 „gospodarka mieszkaniowa” do paragrafu 42.10 

„zakupy”. Będą dokonywane zakupy, jesteśmy w trakcie do remontu trzech mieszkań, które 

były po dokonaniu eksmisji, jak również remontujemy budynek przy ulicy 11 Listopada. 

Został mu zmieniony dach, jak Państwo pamiętają i teraz ponieważ budynek jest bardzo 

zniszczony, w środku nasza grupa remontuje go, później tam przewidywana jest w tym 

budynku siedziba…” 

 

Mężczyzna: <niezrozumiałe 00:11:13>. 

 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza  
 

„No, ale na razie tam jest grupa interwencyjna nasza. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Jacek Dybus.” 

 

Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

„Jeśli można, przesunięto 65 000 z dróg publicznych, wiem, że część robót nie została 

wykonana ze względu na to, że te pieniądze zostały przesunięte. Czy to była taka 

konieczność, bo wydaje mi się, że w budżecie na przykład dokończenie utwardzania drogi, 

konkretnie Klonowej, nie została skończona, ona jest zrobiona tylko do połowy i tak zostało 

przerwane, natomiast przenosimy środki na remont dachu. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Pan burmistrz <niezrozumiałe 00:12:05> Pan Naczelnik.” 

 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM 

 
Panie przewodniczący, Panie radny, nie było możliwości już zorganizowania przetargu 

dodatkowego. Zorganizowaliśmy przetarg na 250 000 złotych na remont dróg gruntowych  

i zrobiliśmy na tyle, ile się udało. <niezrozumiałe 00:12:20> na koniec roku zostało i już po 

prostu czasowo się nie wyrobiliśmy. Natomiast sprawa mieszkań jest też jest bardzo ważną, 
istotną sprawą, trzy mieszkania wyremontujemy, które są w stanie takim katastrofalnym, no  

i je oddamy ludziom. 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
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„Dziękuję.” 

 

Jacek  Dybus - radny Sandomierza  
 

„To te mieszkania nie miały funduszu remontowego?” 

 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego  
 

„To są mieszkania po eksmisjach, jedno spalone. Wymagają głębokiego remontu. 

 

„Dziękuję.” 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza  
 

W naszych mieszkaniach nie ma funduszu remontowego. 

 

Jacek Dybus - radny Sandomierza 
 

<niezrozumiałe 00:12:51> błąd. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza  
 
<niezrozumiałe 00:12:53>. 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„ Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania. 

Proszę zwrócić uwagę na terminale. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie 

elektronicznie. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Za projektem uchwały 

zagłosowało dwadzieścia osób. Ogłaszam, że za projektem uchwały zagłosowało osiemnaście 

osób, dwie osoby były przeciwne. Projekt uchwały został przyjęty.” 

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła:  

Uchwałę Nr III/24/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Przechodzimy do następnego punktu, strona 7: projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie Miasta Sandomierza, i jest to zbiór kilku przesunięć budżetowych. Pani 

przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, opinia Komisji?” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik.” 

 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza  
 

„Zmiana dotyczy tylko przesunięć między tymi rozdziałami, dotyczy zadania pod nazwą 
„rewitalizacja miasta”. Zabezpieczyliśmy środki w rozdziale 985, natomiast Urząd 

Marszałkowski dokonał już pierwszej płatności zwrotu środków i kwalifikuje to w innej 

klasyfikacji 795 i dlatego my jesteśmy zobowiązani do zmiany tej klasyfikacji, jeżeli 

wszystkie środki zabezpieczone w rozdziale 995 po stronie tak dochodów jak i wydatków, 

przenosimy do rozdziału 705.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto 

z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o 

podniesienie mandatu i zagłosowania elektronicznie. Kto z Państwa jest przeciw, kto się 
wstrzymał. Nie widzę. Za projektem uchwały zagłosowało siedemnastu radnych i jedna osoba 

była przeciw, jedna osoba się wstrzymała i jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały został przyjęty.” 

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła 

Uchwałę Nr III/25/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 rok 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Przechodzimy do punktu ósmego: projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza na 2018 rok, kwota 607 326 złotych. Proszę Komisję Budżetu i Finansów  

o opinię.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„Komisja Budżetu i Finansów powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Dziękuję bardzo. I Pani Skarbnik, bardzo proszę.” 

 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza  
 

„ Powyższy projekt dotyczy zadania pod nazwą „Przygody Przedszkolaków”. Był to projekt 

realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ze środków zewnętrznych. Całość zadania 

– 77 750 złotych. Ze środków zewnętrznych otrzymaliśmy kwotę 60 000 złotych. Dotyczył 

zajęć z przedszkolakami, ale z dziećmi niepełnosprawnymi, ponieważ Urząd Marszałkowski 



 

9 

 

po kontroli uznał, iż nie dopełniliśmy po stronie gminy leżących zobowiązań, a mianowicie  

w projekcie miało uczestniczyć dziewięcioro dzieci niepełnosprawnych, w początkowej 

organizacji tego projektu było dziewięcioro dzieci, rodzice zgłosili te dzieci, natomiast 

później trójka rodziców wycofała się z tego projektu, w związku z tym Urząd Marszałkowski 

wezwał nas do zwrotu całej dotacji wraz z odsetkami. Jest to kwota 67 326 złotych. 

Przenosimy to z rezerwy <niezrozumiałe 00:17:10>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pan Piotr Chojnacki.” 

 

Piotr Chojnacki - Radny Miasta Sandomierza  
 

„ <niezrozumiałe 00:17:20> tego projektu <niezrozumiałe 00:17:21> martwi mnie jednak to, 

że jakiekolwiek pieniądze oddajemy, które miały do nas, do budżetu. Pytanie, czy jeżeli ta 

trójka rodziców, rozumiem, wycofała swoje dzieci z tego projektu, czy na tym etapie nie 

mogliśmy konsultować z Urzędem Marszałkowskim ewentualnego wycofania tak, aby tej 

dotacji nie zwracać, aby te pieniądze były po prostu wykorzystane na tę szóstkę dzieci, 

ewentualnie oddać tylko tę część, która była proporcjonalna do kwoty dodanej do 

dziewięciorga dzieci.” 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Szanowni Państwo, oczywiście, tak. Jest to przykre, badam tę sprawę, staram się ją 
rozwikłać, staram się dotrzeć do tego, no bo to się wydarzyło na, można powiedzieć, na 

granicy, kiedy poprzedni burmistrz zdawał urząd, kiedy ja obejmowałem, tak, że mamy to, co 

mamy w tej chwili, natomiast myślę, że więcej informacji na tę chwilę może udzielić Pani 

Lidia Tworek, jeżeli Państwo by chcieli posłuchać. No, sprawa jest, że tak powiem, w toku. 

Będę się temu przyglądał dalej, na razie te pieniądze chyba z tego, co wiem, znaczy na 

pewno, musimy oddać, natomiast… No, niech Pani Lidia powie więcej.” 

 

 

Pani Lidia Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  
 

„Tak oczywiście, szanowni Państwo, na każdym etapie realizowania projektu mówiliśmy: 

„Mogliśmy wprowadzić zmiany do projektu”, zgłaszając zmiany, prosząc o zmianę 
wskaźników w realizacji projektu i <niezrozumiałe 00:18:46> jedyny wskaźnik do 

osiągnięcia przez <niezrozumiałe 00:18:50> jest gmina. Do końca mieliśmy zapewnienia, że 

te dzieci będą, te dzieci jakkolwiek krótko do projektu zgłosiły swoje uczestnictwo, sytuacja 

jest o tyle skomplikowana, że więcej innych dzieci niepełnosprawnych <niezrozumiałe 
00:19:03> zamienili. Mieliśmy decyzję realizować – realizowaliśmy. Tyle mogę 
powiedzieć.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Ja myślę, że wrócimy do tej sprawy na następnej Sesji. Panie Burmistrzu, jak byśmy 

chcieli…” 

 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
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„Tak, dokładnie. No, tak jak już wspomniałem, jestem na etapie przyglądania się tej sprawie, 

jak również przeglądam w związku z tym, co się wydarzyło tutaj, interesuję się i przeglądam 

pozostałe tak zwane miękkie projekty, w których miasto uczestniczy i już moje dwie 

pracownice, pani Lidia z koleżanką udały się do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie innego 

projektu, w podobnej sprawie, gdzie też zakładana czy wymagana liczba dzieci w projekcie 

nie uczestniczy, żeby na etapie właśnie realizacji zadania reagować. I tak jak Pan 

Przewodniczący sugeruje, proporcjonalnie zmniejszać dofinansowanie, czy ograniczyć 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych po to, żeby nie dochodziło do sytuacji, że  

w przypadku kontroli oddajemy całość dotacji.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

 „Dziękuję bardzo.” 

 

Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 

„Jeśli można…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Pan Jacek Dybus.” 

 

Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 
„Mnie się wydaje, że ktoś po prostu próbował na siłę prowadzić projekt u nas w mieście  

i dlatego powstało to, co powstało. Dzieci nie było, a chciano po prostu wprowadzić projekt. 

<niezrozumiałe 00:20:27>. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 
„Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o 

podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie? 

Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.  
Za projektem uchwały zagłosowało szesnastu radnych, trzy osoby się wstrzymały, jedna nie 

głosowała. Projekt uchwały został przyjęty.”  

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła 

Uchwałę Nr III/26/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2038. 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
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„Przechodzimy do punktu dziewiątego: projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Sandomierz na lata 2018-2038. Bardzo proszę Panią 
Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
  

„Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Może Pani Skarbnik parę słów?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Pani Skarbnik, jedno zdanie.” 

 

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza 
 

„Są to wszystkie zmiany dokonane z zarządzenia Burmistrza od ostatniej Sesji, jak również 
wszystkie te projekty, które Państwo przegłosowali dotychczas.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 
„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, kto z Państwa radnych…” 

 

Mężczyzna: „Andrzej.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Pan Andrzej Bolewski.” 

 

Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ <niezrozumiałe 00:22:01> chciałem przypomnieć odnośnie przewidzianych do realizacji  

w pierwszym kwartale zadań, a które zostały po prostu wycofane na ten rok. Mam tu na myśli 
park osiedlowy  <niezrozumiałe 00:22:14>. Ten tytuł został umieszczony w wyniku petycji, 

którą mieszkańcy złożyli przez tego Pana Burmistrza. Jesteśmy w posiadaniu stosownego 

pisma potwierdzającego zabezpieczenie tych środków w kwocie 1 400 000. Ja rozumiem, że 

Pan weryfikuje pewne te projekty, ich przygotowanie do realizacji. Z tego, co orientuję się, są 
takie, które są nieprzygotowane i ten okres trochę będzie odległy. Prosiłbym o rozważenie, 

ewentualnie przypatrzenie się ewentualnie możliwości wprowadzenia. To nie jest park, jak to 

się mówi, uciech, rozrywki, tężyzny, budowy tężyzny fizycznej, jest skierowany w kierunku 

ludzi chorych, 70+, często schorowanych, starych. Ich nie stać na czekanie, oni odchodzą i to 

jest taki apel do Pana, żeby jednak rozważyć możliwości. Niepokoi mnie również to, że 

próbujemy w tych projektach jakby szukać oszczędności w kontekście wykonawstwa. Oby to 

się nam nie odwróciło, jak to się mówi, przeciwko. Biednego, jak to się mówi, nie stać na 
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tanie rzeczy i w konsekwencji oczywiście, wizualnie nie będzie to ładnie wyglądało, 

zamienniki wprowadzimy, chińszczyznę wprowadzimy, ale krótkość funkcjonowania tych 

projektów, tych inwestycji, znacznie się skróci. Apeluję o rozsądek do tych tematów. 

Większość dziś obecnych tu Państwa radnych w projekcie rewitalizacji brało udział. Wiemy, 

jak to wszystko było budowane, tak naprawdę to obszar Starego Miasta i obrzeża 

<niezrozumiałe 00:24:15> Sandomierza tak naprawdę kwalifikowało się do tego projektu. 

Udało nam się wprowadzić, jak to się mówi, jest się poza <niezrozumiałe 00:24:22>, ale to 

tylko taka moja sugestia do pomocy Panu Burmistrzowi przy ewentualnym <niezrozumiałe 
00:24:29> możliwości. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 
„Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Lebida.” 

 

Andrzej Lebida – Radny Sandomierza  
 

„Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Wiadomo, że rzecz się stała bardzo cenna, 

właściwa <niezrozumiałe 00:24:45> została wymieniona na młodzież i to cieszy bardzo 

olbrzymie i…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Panie Andrzeju, ale bardzo proszę.” 

 

Pan Andrzej Lebida -  Radny Sandomierza  
 

„<niezrozumiałe 00:24:52> do sedna sprawy <niezrozumiałe 00:24:59> w poprzedniej 

kadencji było tak, że było sporo inwestycji do wykonania. No, z różnych przyczyn te 

inwestycje nie są wykonane, zostało to wszystko zmarnowane. Mieszkańcy widzieli, że będą 
niektóre te obiekty robione, niektóre po prostu nie zostały zrobione i teraz takie pytanie do 

Pana Burmistrza: czy te inwestycje, które były planowane w poprzedniej kadencji, dopuszcza 

Pan do realizacji czy raczej nie?” 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
  

„Mówi Pan o rewitalizacji?” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza  

 
„Nie, ale mówię o wszystkich rzeczach, bo były planowane inwestycje. Przedłożę prosty 

przykład: jest ulica zrobiona Staromiejska. Bardzo piękna rzecz jest, mieszkańcy z niego 

korzystają, ale też była planowana ulica Piszczele. To po prostu pamięta czasy siermiężnego  

socjalizmu i tak zwany ciąg pieszy jest do ulicy Tatarskiej. To by nam zamknęło pewien 

układ komunikacyjny dla turystów, dla Sandomierza i by porządkowała ten teren. To by była 

chwała dla Pana Burmistrza, że pewne rzeczy dokonał. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Panie Burmistrzu, proszę bardzo.” 
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Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, tak jak już mówiłem z tego miejsca, powtórzę 
jeszcze raz: w projekcie budżetu na rok 2019 praktycznie mamy schedę po poprzednim 

Burmistrzu i po poprzedniej Radzie Miasta. Inwestycje dotyczą głównie rewitalizacji i zakupu 

autobusów. W terminie późniejszym endogeniczności, jest też ulica Maciejowskiego, Cieśli, 
PSZOK, tak, że to są inwestycje, na które decyzje były podejmowane wcześniej i oczywiście 

te wszystkie, o których Państwo mówią, które Państwo zgłaszają – ja przyjmuję do 

wiadomości. Wczoraj odbyłem spotkanie z naczelnikami wszystkich wydziałów i poprosiłem 

również o zaplanowanie inwestycji dotyczących poszczególnych wydziałów na kolejne pięć 
lat, czy to będą inwestycje dotyczące oświetlenia, chodników, kanalizacji, wodociągów, dróg, 

tych bieżących, potrzebnych, które są bardzo ważne i na które mieszkańcy czekali, tak? 

Jednak na tym etapie staramy się realizować to, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej 

kadencji. Jeżeli dojdzie do jakichś przesunięć, to wszystko za zgodą i wiedzą Państwa się 
będzie odbywało, będą przygotowywane stosowne uchwały. Na tę chwilę mogę powiedzieć, 
że do 15 stycznia prawdopodobnie nie zdążymy z wykonaniem dokumentacji na projekt pod 

nazwą, można powiedzieć w skrócie „zakup autobusów i remont wiat przystankowych”, 

natomiast byłem w tym celu w Urzędzie Marszałkowskim i mam nadzieję, że uda się ten 

termin przedłużyć tak, żeby zdążyć z potrzebną do tego projektu dokumentacją. Tak że to, co 

Państwo macie w dokumentach dotyczących budżetu na 2019, no to do tego podchodzimy, 

natomiast rok 2019 pokaże nam, w jakim zakresie uda nam się te inwestycje zrealizować.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. Pan Janusz Poński.” 

 

Janusz Poński – Radny Sandomierza 

 
„Panie Przewodniczący, szanowni Państwo. Trudno tu wymagać od Pana Burmistrza, żeby 

składał w tej chwili deklaracje, że na wykonanie jakichkolwiek inwestycji, myślę, że 

oczekujemy, Panie Burmistrzu, w pierwszej kolejności audyt, prawda? I wtedy okaże się,  
w jakim miejscu jesteśmy, w jakim stanie jest miasto. Myślę, że ten audyt powinno się też 
zrobić w spółkach miejskich. Dopiero wtedy, szanowni Państwo, będziemy wiedzieli, na co 

nas stać. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Pan Burmistrz.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Tak jak wspominałem ostatnio, jesteśmy na etapie wyłaniania takiej firmy zewnętrznej, która 

przygotuje i powiem, że jesteśmy już bardzo blisko i prawdopodobnie w styczniu jedna z firm 

zewnętrznych spoza Sandomierza zajmie się właśnie audytem.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Janusz Poński – Radny Sandomierza  
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„Jeszcze ad vocem. Jeśli mogę, to dla mnie, szanowni Państwo, robienie audytu powinno być 
taką tradycją zakończenia kadencji, prawda? Wtedy nowa kadencja, nowi radni, nowy 

burmistrz miałby już pełną wiedzę i wiedziałby też, czy faktycznie kandydować na to 

stanowisko, czy nie. Radni również. To taka moja luźna sugestia - audyt na koniec kadencji.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Janusz Poński – radny Sandomierza  
 

„Audyt na koniec kadencji.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Pani Z.W.*).” 

 

Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza  
 

„Witam Państwa. Proszę Państwa, Pan Burmistrz, jak i Pan Przewodniczący Rady Miasta 

rzeczywiście informowali nas o tej miłej wiadomości, że będą Państwo weryfikowali 

rewitalizację <niezrozumiałe 00:30:05> Panowie w Urzędzie Marszałkowskim, bardzo się 
wszyscy cieszą. Pan radny Andrzej Bolewski ma wielką reakcję, ponieważ uczestniczyłam 

w tych rozmowach. À propos rewitalizacji to jest jeden z poważnych projektów naszej 

wspaniałej części miasta za Wisłą. Państwo radni macie wpływ, macie wpływ, również Pan 

Przewodniczący i Pan Burmistrz na weryfikowanie tych cudownych projektów. Państwo 

chyba możecie zatrzymać ratusz, czyli centrum o historii miasta i  samorządu. No, taki jest 

dzisiaj miły dzień, sesja krótka, to się pośmiejemy po prostu. Tamten park to jest wspaniały 

pomysł.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Dziękuję bardzo. Pan M.K.*)” 

 

Pan M.K.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 

„ Przypomnę, Panie Przewodniczący i Panie Burmistrzu, że <niezrozumiałe 00:30:51>. Ja 

chciałem tu chciałem wystąpić w imieniu mieszkańców właśnie z naszej strony ulicy 

Baczyńskiego w sprawie tego parku. Na walnym zebraniu daliśmy własny grunt pod budowę 
tego parku, wycięliśmy drzewa, trzy lata zleciało, a my jako pracownicy Huty Szkła jeździmy 

co roku na badania do Kielc, to mamy już pęcherzyki płucne azbestowe, ciężko nam jest na 

tamtej sali oddychać i właśnie jesteśmy zaniepokojeni, że to trzy lata już trwa i wszystko stoi 

w miejscu i prosimy tu Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców, żeby poprzeć ten projekt 

budowy parku <niezrozumiałe 00:31:28>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, krótko.” 
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Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
  

„Tak jak Państwo doskonale wiecie, żeby zrealizować program rewitalizacji, musimy 

wykonać wszystkie, wszystkie działania. Ja rozumiem, że chodzi teraz o to, które zadania są 
ważniejsze, a które są mniej ważne i można przesunąć na lata późniejsze. Propozycja moja  

i Pani Skarbnik jest taka, żeby… ten park nie jest uwzględniony w budżecie na rok 2019, co 

nie znaczy, że w trakcie roku wspólnie nie możemy dokonać takich zmian. Tak jak mówię, są 
pewne priorytety, są inwestycje ważniejsze, natomiast żeby skorzystać z dofinansowania, 

musimy wszystkie zadania w ramach rewitalizacji wykonać. Mało tego, zadania w ramach 

rewitalizacji muszą również wykonać nasi partnerzy, i to też jest jeden z warunków. Wtedy 

mam nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat uda nam się dobrnąć do końca całego 

programu pod nazwą „Rewitalizacja”. 

 

Kobieta:  

 

„2021 mamy <niezrozumiałe 00:32:40>. 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
  

„Pierwszego, tak? No, ale to też jak wiemy, są pewne możliwości za zgodą oczywiście 

Urzędu Marszałkowskiego do przesunięć niektórych inwestycji.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 
„Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Bolewski.” 

 

Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„<niezrozumiałe 00:32:57>, Panie M.*), to rozpoczęliśmy <niezrozumiałe 00:33:01> 

wycinania tych drzew, to zrobiło miasto i wtedy uruchomiony został ten projekt, czyli 

wycinka drzew, krzewów i tak dalej, czyli my nawet nie ingerowaliśmy. My żeśmy przekazali 

grunt, my żeśmy wykonali dokumentację. Jest pozwolenie, czyli projekt jest przygotowany do 

realizacji, dlatego miasto zaczęło tam, gdzie <niezrozumiałe 00:33:21> jakby wszystko 

robić, dlatego to, co Pan też powiedział odnośnie zachorowań, tam mieszkańcy… to jest 

spuścizna między innymi dawnej huty szkła Sandomierz, gdzie ten azbest tam funkcjonował  

i gdzie arszenik w produkcji funkcjonował, gdzie chorobą zawodową, stwierdzono, to jest 

jednak tarczyca, jednak sprawy płucne i dlatego taka… apel, żeby rzeczywiście jednak 

uwzględnić. Powtarzam, mamy dokument który potwierdza nam się w pierwszym kwartale 

ten milion czterysta tysięcy na tę inwestycję. Oczywiście cieszę się, że Pan Burmistrz tutaj 

jakby rozważa takie możliwości.” 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Gdzie zwłaszcza, że jest <niezrozumiałe 00:34:02>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo.” 

 

Pan M.K.*) – mieszkaniec Sandomierza 



 

16 

 

 
„Ale zdrowie ważniejsze.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję już, drodzy Państwo, Panie Burmistrzu. Przystępujemy 

do głosowania, szanowni Państwo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego 

projektu uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie. Kto  

z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Nie widzę. Za projektem Uchwały zagłosowało 

szesnastu radnych, jedna osoba była przeciw, dwie osoby się wstrzymały i jedna osoba nie 

wzięła udziału w głosowaniu. Projekt uchwały został przyjęty.” 

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła  

Uchwałę Nr III/27/2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2018 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dziesiątego, jest to punkt w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku. Projekt 

opiniowała Komisja Budżetu i Finansów, bardzo proszę o opinię.” 

 

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 
„Komisja Budżetu i Finansów powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. I Pani Skarbnik.” 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza 
 

„Jak już wcześniej Pan Burmistrz powiedział, ale projekt dotyczy zakupu <niezrozumiałe 
00:35:30> projektu realizowanego wraz z Urzędem Marszałkowskim. Całość projektu: 

512 000. Na ten rok mieliśmy przewidziany zakup sprzętu. Umowa podpisana 17 grudnia. Na 

pewno ten projekt nie będzie zrealizowany w terminie, będzie <niezrozumiałe 00:35:47> 27 

grudzień, problem z jedną z drukarek. Ponieważ mamy umowę zawartą i w przyszłym roku 

nie mamy tych środków w budżecie, mamy już na szkolenia w ramach tego projektu,  

w związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia tych środków na wydatki 

niewygasające. Będą to wydatki w budżecie kasowo wykonane w tym roku, natomiast sama 

płatność za fakturę będzie wykonana w przyszłym roku po dostarczeniu całego sprzętu 

przewidzianego w tym roku.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
„Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto  

z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu Uchwały, proszę o 
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podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie. Kto z Państwa jest przeciw, kto się 
wstrzymał. Za projektem Uchwały zagłosowało dziewiętnastu radnych, jedna osoba nie 

głosowała. Projekt Uchwały został przyjęty. 

Rada Miasta Sandomierza podjęła 

Uchwałę Nr III/28/2019 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2018 roku. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
 

Przechodzimy do punktu jedenastego: projekt Uchwały w sprawie określenia warunków 

udzielenia bonifikaty od zapłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

<niezrozumiałe 00:37:18> zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. Komisja Budżetu i Finansów opiniowała ten projekt Uchwały. Proszę o opinię.” 

 

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie.” 

 

Pan  Jacek Dybus - radny Sandomierza 
 

„ Dlaczego?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„Dziękuję bardzo.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„Proszę?” 

 

Mężczyzna: Dlaczego pozytywnie? 

 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 
„Pozytywnie  dyskutowaliśmy, prawda, chodziło o przekształcenie…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Chwileczkę.” 

 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

„: …prawa własności.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
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„ Pani Skarbnik może.” 

 

Pan Marcin Marzec  - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Ja myślę, że Pani Basia Rajkowska.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„ Bardzo proszę, Pani Naczelnik.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 
„Szanowni Państwo, to jest projekt uchwały związany z ustawą, która weszła w 2018 roku, 

nowa ustawa, która przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nieruchomości zabudowane 

budynkami mieszkalnymi, czyli na cele mieszkalne, czyli budownictwo indywidualne i bloki, 

wieczyste użytkowanie, przekształci się w prawo własności, i to nie ulega wątpliwości, czy 

tego chcemy, czy nie chcemy, tak się stanie. Ustawa przewiduje, że za to przekształcenie 

użytkownicy wieczyści będą płacić opłatę tak zwaną przekształceniową, która będzie płatna 

w dwudziestu ratach, czyli dwadzieścia lat i opłata będzie wynosić tyle, ile opłata roczna za 

użytkowanie wieczyste na 1 styczeń 2019 rok, czyli mogą płacić przez dwadzieścia lat. 

Ustawa przewiduje również, że Rada Gminy może podjąć Uchwałę w sprawie udzielenia 

bonifikaty za takie przekształcenie. Przewiduje również takie bonifikaty dla Skarbu Państwa  

i to jest obligatoryjnie z ustawy – Skarb Państwa ma z ustawy takie bonifikaty, 60%  

w pierwszym roku, 50 w drugim, 40 w trzecim, 30, 20 i 10. Żeby nie różnicować sytuacji 

wieczystych użytkowników w urzędach, na gruntach Skarbu Państwa będzie ta bonifikata, 

natomiast na gruntach gminy nie będzie, czyli powiedzmy, że jedni będą płacić mniej,  

a drudzy więcej, przygotowana została ta Uchwała, bo ustawa ta tę możliwość daje gminie. 

Większość gmin podejmuje takie Uchwały o przyznaniu tej bonifikaty dla użytkowników 

wieczystych.” 

 

Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 
„Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Jacek Dybus.” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

„W mało oglądamy telewizji tej poza publicznej, dlatego już wiem, że teraz toczy się akurat 

awantura o coś takiego i wydaje mi się, że należałoby nad tym tematem się zastanowić  
i możemy to zdjąć z porządku obrad, poczekać na nową ustawę, która niebawem 

najprawdopodobniej wejdzie. Nie wyprzedzajmy faktu, bo staniemy się pośmiewiskiem może 

nie tylko województwa, ale i kraju. Dziękuję. Wnioskuję o zdjęcie tego z porządku obrad.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 

„ Pan Andrzej Bolewski.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
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„ Jest to dość istotna sprawa, bo to w zależności, czy to się przełoży na, jak to się mówi, 

właścicieli nieruchomości i mieszkań, nie mówię o blokach, i dlatego takie pytanie, Pani 

Naczelnik, te procenty, jakim mechanizmem żeśmy na przykład przyjęli, bo wiemy, że na 

przykład Warszawa 98% <niezrozumiałe 00:40:46> bonifikaty daje, różne miasta różne. Tu 

pan Dybus stwierdził, rzeczywiście zaczyna to budzić pewne kontrowersje, dlatego jakim 

kluczem żeśmy tutaj ustalali te procenty?” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
 

„To znaczy, te procenty przyjęliśmy takie, jakie ustawa przewiduje dla Skarbu Państwa.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„Czyli…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Dla Skarbu Państwa.”  

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Czyli maksymalne bonifikaty dla…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„To nie są maksymalne, tylko to są sztywne stawki dla Skarbu Państwa. Takie są 
przewidziane dla Skarbu Państwa i Skarb Państwa nie ma możliwości podejmowania 

Uchwały i zmieniania tego. Czyli to są sztywne dla Skarbu Państwa i w takiej wysokości…” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Ale dla nas nie.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Nie, dla gminy nie. Czyli może być więcej, może być i mniej, ale mówię, żeby po prostu nie 

różnicować sytuacji użytkowników wieczystych, że jeden podmiot będzie w takiej sytuacji 

płacił mniej, a drugi więcej, w zależności do tego, czy to jest użytkowanie wieczyste Skarbu 

Państwa czy gminy, przyjęliśmy stawki takie, jakie są dla Skarbu Państwa, czyli takie, które 

przewiduje ustawa. Warszawa podjęła wcześniej, jeszcze przed wyborami ustawę, w której 

miała 98% i się wycofała z tej Uchwały i o to wszystko jest właśnie awantura.” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 
„ Podjęła 60, właśnie podjęła 60 i wróciła właśnie wczoraj do 98…” 

 

Pan Wojciech  Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

„ Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, <niezrozumiałe 00:42:07>.” 
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Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Ale pierwotnie… Przepraszam, tylko dokończę. Pierwotnie Warszawa miała przyjęte 98% i 

po wyborach zmieniła Uchwałę na 60%.” 

 

Z sali: <niezrozumiałe 00:42:19>. 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ No, ale <niezrozumiałe 00:42:21>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
 Proszę o spokój. Pan Sylwek Łatka. 

 

Pan Marcin Marzec  – Burmistrz Miasta  Sandomierza 

 
„ Ale to jest Sandomierz, nie Warszawa.” 

 

Kobieta: „Dokładnie.” 

 

Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza 
 

„ Jeszcze ja mam pytanie, jeśli mogę, Panie Burmistrzu, Panie Naczelniku.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„ Oczywiście.” 

 

Sylwester Łatka – Radny Sandomierza 
 

„ Panie Andrzeju, proszę jeszcze wytłumaczyć nam, jak będzie w przypadku mieszkań 

komunalnych, mieszkań na gruntach dzierżawionych przez wspólnotę mieszkaniową i jeszcze 

proszę wytłumaczyć, bo dużo mieszkańców ogląda i interesuje się tą sprawą – czy to będą 
jakieś wnioski, druki już będą przygotowane, czy każdy będzie składał osobiście we własnym 

imieniu <niezrozumiałe 00:42:51> na temat opłaty tej za… tej bonifikaty <niezrozumiałe 
00:42:57>?” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Proszę Państwa, to będzie tak: jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z bonifikaty, czy to 

będzie mieszkanie w bloku, czy wieczysty użytkownik w budynku wielomieszkaniowym, czy 

budownictwo indywidualne, żeby skorzystać z bonifikaty, musi wystąpić z wnioskiem do 

gminy. Gmina zobowiązana jest ustawą wydać zaświadczenie o przekształceniu i to bez 

wniosku może wydawać. Wszyscy wieczyści użytkownicy dostaną takie zaświadczenie  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego o wysokości opłaty i o terminie płatności, 

czyli w tym zaświadczeniu przewiduje się, że będzie płatne przez dwadzieścia lat. I jeżeli 

wieczysty użytkownik zechce wpłacić jednorazowo, gdyby była uchwalona Uchwała  

i ustalona stawka, bonifikaty, wtedy musi wystąpić z wnioskiem, że chce wpłacić 
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jednorazowo i dopiero wtedy będzie naliczona ta bonifikata i wydawana decyzja w tej 

kwestii.” 

 

Pan Andrzej Lebida - Radny Sandomierza  
 

„ Ja mam jeszcze…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„ Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 

„ Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, sądzę tak, że jeżeli my podejmiemy dzisiaj  tę 
Uchwałę, to się ośmieszymy w całej Polsce, dlatego że jest jedna sprawa bardzo ważna. Jeżeli 

tym samym się zajmuje Senat, który chce zmniejszyć, no bo mieszkańcy, którzy kupili 

wcześniej działki, zapłacili kwotę niesolidną i teraz tylko przekształcenie na własność. Chodzi 

o to, żeby Polacy się poczuli na tej ziemi Polakami prawdziwymi właścicielami tej ziemi i ja 

sądzę tak, że jeżeli podejmiemy tę Uchwałę, to ośmieszymy się na całą Polskę. Nie chciałbym 

tak, bo mamy młodego burmistrza. Sądzę, że lepiej, żeby tę Uchwałę dzisiaj nie zatwierdzać, 
poczekać na ten okres, kiedy Senat po prostu zatwierdzi , <niezrozumiałe 00:44:48>.” 

, że jest tam 90 czy 95.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Pan Sylwek Łatka.” 

 

Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  

 
„ Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo <niezrozumiałe 00:45:00>. Ale jak są grunty tak jak są 
bloki w spółdzielni mieszkaniowej, to są przecież grunty dzierżawione od gminy. Czy to też 
pojedynczy mieszkańcy mogą w wieczystej?” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Spółdzielnia mieszkaniowa ta tutaj na nowym osiedlu nie ma gruntów zabudowanych w 

wieczystym użytkowaniu, bo ta spółdzielnia już te grunty przekształciła kilka lat temu. Była 

możliwość taka, była inna ustawa, gdzie mogli korzystać z takiej możliwości i przekształciła, 

czyli wszystkie grunty, na których stoją budynki, spółdzielnia ma na własność, więc ta 

spółdzielnia na pewno nie będzie przekształcać. Druga spółdzielnia, która jest na prawym 

brzegu, ma wieczyste użytkowanie i mogłaby przekształcać. Wieczystym użytkownikiem jest 

spółdzielnia, więc to spółdzielnia musiałaby wystąpić z wnioskiem, nie poszczególni 

mieszkańcy.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję. Pan Andrzej Bolewski.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
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„ My cały czas mówimy o procentach, o procentach. Musi być zrobiona symulacja, jak to się 
przełoży na konkretne kwoty, bo my mówimy o procesie, procedurze. Trzeba zrobić 
symulację, jak to się przełoży, te wieczyste w przełożeniu i na lata spłaty i tak dalej. Dlaczego 

tak gonimy?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję. Pan Burmistrz.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Szanowni Państwo, tą Uchwałą dajemy możliwość mieszkańcom czy instytucjom, tak jak 

spłaty tych należności, które wynikają z ustawy. Dajemy możliwość bonifikaty. Jeżeli ktoś 
nie skorzysta z tych możliwości, które tutaj proponujemy, to przez następne dwadzieścia lat 

będzie płacił 100%.” 

 

Kobieta: „Tak samo.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Bo to wynika…” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Nie, to logiczne. To jest logiczne.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Oczywiście, może pan Andrzej mieć uwagi co do samej ustawy, która obowiązuje i jeżeli 

ona jest teraz w Senacie to nie wiadomo, jak to będzie, ale na tę chwilę obowiązuje taka 

ustawa, a nie inna, i przygotowany został projekt, o którym Państwo zadecydują po to, żeby 

dać możliwość niektórym mieszkańcom, którzy zechcą jednorazowo czy w dwóch ratach, czy 

w trzech zapłacić te należności wynikające z przepisów wyższego rzędu.” 

 

Kobieta: <niezrozumiałe 00:47:20> ratach. 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

 „ Tak. No i to jest, myślę, takim przedmiotem teraz naszej dyskusji, no i to Państwo 

zadecydują o tym, czy dajemy taką możliwość naszym mieszkańcom i instytucjom, czy nie 

dajemy.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Dziękuję. Pan Andrzej.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Jest to logiczne, że rzeczywiście wchodzi kwestia teraz wysokości tej bonifikaty. Dobrze by 

było, żeby ta bonifikata była jak największa. Ja wiem, że my patrzymy tutaj przez pryzmat 
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budżetu miasta i dochodów w budżecie, ale tutaj trzeba popatrzyć na tych właścicieli 

budynków, tych mieszkań, którzy mimo wszystko płacą nie tylko podatki wynikające z 

wieczystego użytkowania, a skromnie sobie chcę zauważyć, że tak jesteśmy w pierwszej 

piątce-ósemce co do wielkości miast odnośnie podatków, to rzeczywiście mamy te podatki, 

jak to się mówi, dość wysokie, dlatego ja będę głosował za tym, aby na spokojnie przełożyć 
dzisiejszą tę Uchwałę, głosowanie. Przychylam się do wniosku tutaj pana Dybusa i pana 

Andrzeja. Koniec roku, nie wszystko, jak to się mówi, na gwałt. Pewne rozstrzygnięcia 

jeszcze są na poziomie państwa i budżetu, żebyśmy tu nie wylali. Oczywiście, mieszkańcy są 
zainteresowani <niezrozumiałe 00:48:52>, żeby ta bonifikata była jak największa. Jak 

największa.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Ta propozycja, tak jak powiedziała pani naczelnik, wynika wprost z ustawy, po to żeby nie 

różnicować mieszkańców.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Ale trwa dyskusja.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Lebida.” 

 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 
 

„ Panie Burmistrzu, Pan ma rację, że to wynika z ustawy, ale kwestia jest taka, że przecież my 

jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej i patrzymy, co się dzieje na szczeblu tym wyższym, i 

jeżeli Senat, który uchwala ustawy i mówi nam, że to zmieni i po prostu będzie dobrze dla 

Polaków, no to dlaczego mamy się upierać? Można powiedzieć, zrobić dwa wyjścia: albo po 

prostu to zdjąć z porządku obrad tę Uchwałę, albo głosuję przeciwko i poczekamy i wtedy 

Pan wniesie, jak się uporządkuje sprawa.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Można też zmienić Uchwałę <niezrozumiałe 00:49:50>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
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„ I dostosować do przepisów.” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 

„ Panie burmistrzu, <niezrozumiałe 00:49:56>…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Proszę Państwa, proszę o spokój.” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 

„ Ośmieszamy się w Polsce” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Proszę o spokój. Pani Naczelnik jeszcze chciała <niezrozumiałe 00:50:03>.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ No znaczy chciałam powiedzieć, że jest jeszcze trzecie wyjście, wtedy kiedy by się zmieniły 

przepisy, możemy zmienić Uchwałę.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 

 
„ To będzie źle odebrane przez społeczeństwo.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Jeżeli by była korzystniejsza dla mieszkańców to by było lepiej odebrane, że Rada Miasta 

podejmuje korzystniejsze rozstrzygnięcia.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„Pan Burmistrz.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 

„Sporo mieszkańców jest zainteresowanych jednak tym, żeby skorzystać z bonifikaty  

i zapłacić jednorazowo sześćdziesięcioprocentową bonifikatę tę należną kwotę i dlatego tak 
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jak powiedziała Pani Naczelnik, jeżeli ustawa trafi z powrotem do Sejmu i będzie zmieniona, 

my możemy wtedy dostosować też naszą Uchwałę do aktualnych przepisów…” 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 

„ Ale Panie Burmistrzu, jakie to są kwoty?” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 

„ No właśnie, jakie to są kwoty? Może o kwotach porozmawiajmy…” 

 

Kobieta: „Więc dobrze, <niezrozumiałe 00:50:55>.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 

„ …<niezrozumiałe 00:50:56>…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna z tytułu zabudowy mieszkaniowej, czyli 

użytkowników tych indywidualnych, jednorodzinnych, jest około 70 000 roczne. Roczne. 

Więc…” 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 

 „Z 60% <niezrozumiałe 00:51:19>…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Z tego, no. No to to są…” 

 

Mężczyzna: „To to jest <niezrozumiałe 00:51:22>.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ To jest roczna opłata, więc użytkownicy wieczyści będą płacić przez dwadzieścia lat, 

prawda? Chyba że ktoś będzie chciał tę kwotę pomnożyć przez dwadzieścia i skorzystać  
z bonifikaty. W budynkach wielomieszkaniowych takich jak bloki, te opłaty są bardzo małe, 

one są w granicach 130, 50, 100 złotych, zależy od tego…” 

 

Mężczyzna: „Rocznie.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ …jaki udział powierzchni tej działki. Przy większych działkach większy udział, przy takich, 

gdzie tylko po obrysie budynku to jest bardzo mały udział powierzchni, bo to jest 

proporcjonalnie powierzchnia lokalu do całej powierzchni działki, tak że to są takie kwoty. 

Jeżeli by ktoś spłacił 100 złotych, roczną ratę, to za przekształcenie zapłaciłby 2 000, więc 

byłby zainteresowany jednorazową wpłatą tej kwoty pewnie, a nie rozkładania na 
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dwadzieścia rat. No chyba dla gminy to też by było lepiej, żeby ta kwota wpłynęła 

jednorazowo i nawet z tą bonifikatą, ale jednorazowo niż przez dwadzieścia lat.” 

 

Mężczyzna:: „Po 100 złotych <niezrozumiałe 00:52:27>.” 

 

Mężczyzna: „Tak.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Padł wniosek pana Jacka Dybusa, czy Pan Jacek 

Dybus podtrzymuje ten wniosek?” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 

„Oczywiście, podtrzymuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Pan Jacek Dybus zawnioskował zdjęcie projektu Uchwały z porządku 

obrad. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana Jacka Dybusa. 

Kto z Państwa radnych jest za…” 

 

Pan Oskar Żak – Informatyk Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
 

„Panie Przewodniczący, przepraszam, że się wtrącam, ale muszę przez chwilę przygotować 
taki wniosek po to, żeby można było elektronicznie zagłosować.” 

 

„ Dobrze.” 

 

Pan Oskar Żak – Informatyk Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
 

„ Tak że jakieś dwie minuty-minutę przerwy.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dobrze, to w takim wypadku może niech Pani Naczelnik by nam jeszcze powiedziała jak  

w innych miastach spodziewa się kwoty, która mogłaby pominąć ratę przekształcenia 

użytkowania wieczystego. Tak plus minus, czy może miasto skorzystać na tych 

przekształceniach.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
 

„ Mówimy o <niezrozumiałe 00:53:35> takich, że wszyscy skorzystaliby z bonifikaty  

i w pierwszym roku, prawda?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Tak, tak.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
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„ Bo tutaj są te bonifikaty rozbite, nie każdy musi w pierwszym roku, prawda?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Najkorzystniejsza jest w 60 <niezrozumiałe 00:53:45>.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Więc przy wpłacie takiej, gdyby wszyscy, zakładam, skorzystali, czyli 70 000 rocznie x 20, z 

tego 60%, to wpłynęłoby do budżetu 560 000.” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Miasto to obywatele. My mamy działać na rzecz obywateli.” 

 

Z sali: <niezrozumiałe 00:54:07>. 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

„ Ale my mówimy o bonifikacie.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Natomiast…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Proszę o spokój, Panie Andrzeju.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Natomiast kwota, jaka by wpłynęła bez bonifikaty, to to jest 1 400 000. No mówię tę 
najbardziej taką…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Optymalna <niezrozumiałe 00:54:26> gdyby…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Tak.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„…przy tej akurat w pierwszym roku <niezrozumiałe 00:54:28>.” 
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Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Gdyby wszyscy skorzystali z najwyższej bonifikaty, ale przypuszczam, że nie wszyscy 

wpłacą w pierwszym roku, nie skorzystają z tej bonifikaty, będzie ta bonifikata 

<niezrozumiałe 00:54:37>, a niektórzy w ogóle <niezrozumiałe 00:54:39>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Czyli rozumiem, że gdyby wszyscy skorzystali z tej bonifikaty, byłyby pieniądze na park 

<niezrozumiałe 00:54:45>?” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Nie, no to wpłynęłoby 560 000 zł, ale nie w dziewiętnastym. Jeszcze chcę dodać, nie w 

dziewiętnastym, bo wtedy pierwsza opłata będzie płatna w dwudziestym roku.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Pan Sylwester Łatka.” 

 

Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  

 
„Jeszcze jedno. Jeżeli teraz podejmiemy Uchwałę, to wnioski będzie gmina wysyłała do 

wszystkich mieszkańców?” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Znaczy, jeżeli podejmiemy czy nie podejmiemy, zaświadczenia gmina wysyła o 

przekształceniu, czyli że przekształca i bez względu na to, czy jest bonifikata, czy nie, 

wysyłamy o tym, że mogą przekształcić na własność i jaka jest odpłatność.” 

 

Kobieta: „Tak, dziękuję.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ I że mogą skorzystać czy nie mogą. Jeśli nie będzie <niezrozumiałe 00:55:27> nie 

będziemy tego <niezrozumiałe 00:50:28>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. Pan Marcin Świerkula.” 

 

Pan Marcin Świerkula – Radny Sandomierza  
 

„ Proszę Państwa, powołujemy się tutaj na te bonifikaty ustawowe, natomiast chciałbym 

zwrócić uwagę i czy jest to procedowane i w przypadku, gdy zmienimy to i ludzie skorzystają 
z tej bonifikaty sześćdziesięcioprocentowej w pierwszym roku, natomiast w procedurze 

parlamentarnej będą te bonifikaty zwiększone, te osoby, które skorzystają, będą się mogły 

czuć poszkodowane, prawda? Więc może faktycznie poczekajmy na rozstrzygnięcie to 
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parlamentarne i dopiero zajmijmy się tym, ponieważ możemy stworzyć sytuację, gdzie osoby 

pomimo, że to ładnie wygląda, 60%, będą w niekorzystnej sytuacji <niezrozumiałe 
00:56:15> zmniejsza.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Chciałbym zauważyć tylko, że nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nawet  

z 500+ są niektórzy niezadowoleni, bo akurat skończyły dzieci osiemnaście czy szkołę 
wcześniej. Nie da się pewnych rzeczy przewidzieć. Pani Rajkowska, bardzo proszę.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ <niezrozumiałe 00:56:37> tak, że 2019 rok jest przewidziany, na wydawanie tych 

wszystkich zaświadczeń i informowaniu o tym, że nastąpiło przekształcenie. Pierwsza opłata, 

jaka będzie płatna, będzie do końca lutego 2020 roku, czyli w tym roku nie płacą za 

przekształcenie, czy to będzie… jeżeli nie skorzystają z bonifikaty, prawda, a jeżeli 

skorzystają z bonifikaty, to też wtedy ustalamy termin.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Ale to na pewno nie będzie, wie Pan, w ciągu miesiąca albo… bo to do tego po prostu 

trzeba przygotować plan. Zaświadczenia wyślemy. To jest 1800 wieczystych użytkowników, 

to nie jest taka prosta sprawa. Sprawdzić wszystkich w systemie, czy ktoś ma zaległości, czy 

nie ma zaległości, jaka jest ta odpłatność i tak dalej, i wtedy wydawać zaświadczenia dla 

poszczególnych ewentualnie <niezrozumiałe 00:57:34>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Czyli praktycznie mamy ponad rok czasu na to, żeby zastosować pewne…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„Znaczy rok czasu jest na to, żebyśmy wszystkich zawiadomili.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Dziękuję bardzo.” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ A pierwsza opłata ma wpłynąć do 2020 roku do lutego, więc jeśli ktoś będzie chciał wpłacić 
w tym roku – nie ma przeszkody, może wpłacić. Natomiast nie jest to takie obligatoryjne, że 

oni w tym roku już będą płacić od razu.” 

 

Pan Marcin Świerkula - Radny Sandomierza 
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 „No, ale jednak osoby, które zapłacą, zdecydują się od razu zapłacić, bo rozumiem, że jest 

<niezrozumiałe 00:58:02>…” 

 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 

„ Jeżeli się zdecydują to zapłacą, natomiast cała procedura, mówię, nie będzie trwała 

<niezrozumiałe 00:58:06> już dostali już decyzję.” 

 

Mężczyzna: „Przechodzimy do wniosku Pana Dybusa, aby to odłożyć do rozstrzygnięcia.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Bardzo dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Pana 

Jacka Dybusa o zdjęcie projektu Uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dzisiejszych obrad 

Sesji. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem proponowanego projektu Uchwały, proszę 
o podniesienie mandatu i zagłosowanie.” 

 

Pan Janusz Poński – Radny Sandomierza   

 
„Przepraszam, dlaczego tak… Kto jest, jeszcze raz, <niezrozumiałe 00:58:54>…” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Głosujemy za zdjęciem projektu Uchwały, wniosek pana Jacka Dybusa. Kto z Państwa 

radnych jest za zdjęciem proponowanego projektu Uchwały, proszę o podniesienie mandatu  

i zagłosowanie elektronicznie. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie mandatu  

i zagłosowanie. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, proszę o spokój. Wracamy teraz do 

głosowania. Przypominam, że głosujemy za wnioskiem Pana Jacka Dybusa o zdjęcie 

z porządku obrad proponowanego projektu Uchwały.” 

 

Pan Robert Kurosz– radny Sandomierza 
 

„Już zagłosowaliśmy.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Kto z Państwa jest za zdjęciem…” 

 

Pan  Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 

„ Ale już głosowaliśmy. <niezrozumiałe 00:59:58> dwa razy już.” 

 

Mężczyzna:  
 

„Było głosowanie, było raz <niezrozumiałe 01:00:02>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
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„ Głosowanie zostało zakończone. Za wysłano jedenastu…” 

 

Mężczyzna: Nie no, nie no… 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Bądźmy poważni. Od samego początku, bo mieszamy tutaj.” 

 

Mężczyzna: <niezrozumiałe 01:00:18>. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Pan miesza, bo <niezrozumiałe 01:00:19>.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Czyli za zdjęciem jest pięć osób radnych, przeciwko sześciu radnych, dziewięciu nie 

głosowało.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Procedujemy dalej. Procedujemy dalej.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Proszę o sekundę przerwy. Panie mecenasie.” 

 

Mężczyzna: <niezrozumiałe 01:00:45>. 

 

Pani Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM 
 

  „Jedenastu nie ma.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Szanowni Państwo, proszę o spokój. Zmiana porządku obrad - wymagana jest bezwzględną 
większością głosów.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Przynajmniej jedenaście osób powinno być za. Nie ma tej możliwości, wniosek pana Jacka 

Dybusa został odrzucony.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Ale reasumpcję głosowania można przeprowadzić, jest to w ustawie. Jest coś takiego.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Szanowni Państwo…” 
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Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 

„ Poczytajcie sobie Statut.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„ Nie ma podstaw i głosowanie się odbyło. Państwo radni zagłosowali, wniosek pana Jacka 

Dybusa został odrzucony. Przechodzimy do zagłosowania przegłosowania projektu Uchwały 

przedstawionego przez Pana Burmistrza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego projektu Uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przedstawiony przez Pana Burmistrza 

projekt Uchwały, proszę o podniesienie mandatu i zagłosowanie elektronicznie. Kto jest 

przeciw, kto się wstrzymał. Za projektem Uchwały zagłosowało trzynastu radnych. Cztery 

osoby były przeciw, dwie osoby się wstrzymały i jedna osoba nie głosowała. Projekt Uchwały 

proponowany przez pana burmistrza został przyjęty.” 

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła 

 

                                                       Uchwałę Nr III/29/2018 

 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza  do ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek 

opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie  

Sandomierza 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„Przechodzimy do punktu dwunastego: projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Sandomierza do ustalania stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach 

miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem 

drogowym na terenie miasta Sandomierza. Projekt Uchwały opiniowała Komisja Budżetu 

i Finansów. Proszę Panią Przewodniczącą o opinię.” 

 

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 
„ Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

 „Komisja Komunalna opiniowała?” 

 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług: „Tak. Pozytywnie.” 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Może Pan Naczelnik kilka zdań powie?” 

 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 

„ Panie Przewodniczący, <niezrozumiałe 01:03:34>, Uchwała dotyczy delegacji uprawnień 
dla Pana Burmistrza, który wyda zarządzenie, które to będzie regulowało opłatę na 

parkingach, które powstały w zeszłym roku, w tym wypadku <niezrozumiałe 01:03:43>, 

spichlerz i Patkowskiego. To są tak zwane parkingi komercyjne, na których będziemy mogli 

pobierać opłaty również w soboty i w niedziele, opłaty wysokości złotówka – pół godziny, 

dwa złote następna godzina, od autobusów pięć złotych.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję.” 

 

Mężczyzna: „Jeśli można.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Pan Piotr Chojnacki.” 

 

Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 

„ Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, szanowni Państwo. Tak jak na 

Komisji Komunalnej bardzo bym prosił, aby te parkingi zlokalizowane poza pasem 

drogowym włączyć parking zlokalizowany obok targowiska miejskiego na ulicy 

Przemysłowej, ponieważ tam w sobotę nie są… w pasie drogowym, a jest ewidentnie według 

mnie poza pasem, żeby go wyłączyć z pasa drogowego, włączyć go do tych parkingów 

komercyjnych, gdzie w sobotę jest największy ruch. <niezrozumiałe 01:04:31> zatrzymuje, 

a w tej chwili, kiedy te zatrzymywania są darmowe, to stają tam z samego rana kupcy i tak 

naprawdę mieszkańcy nie mogą skorzystać, my też nie korzystamy, bo nie mamy z tego 

pieniędzy. Dlatego bym prosił, aby ten parking włączyć w te parkingi komercyjne. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 
„ Dziękuję bardzo. Pan Jacek Dybus.” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 

„ Czy przygotował <niezrozumiałe 01:04:50> z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody 

świętokrzyskiego dnia 27.11.2013 roku, w związku z tym czy nie będzie żadnych reperkusji, 

ponieważ z parkingów, o których mowa, pobierane były kiedyś pieniądze, czyli będą musiały 

być zwrócone. Dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję. Pan Naczelnik” 
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Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 

„ Tak, tak, ma ta uchwała związek właśnie z tym nadzorczym postępowaniem. Wojewoda 

jedyną rzecz, którą nam zarzucił to to, że nie było delegacji uprawnień dla Burmistrza. Jest 

tam pod pismo i…” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 

„Dlatego pytam, czy nie będzie reperkusji.” 

 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 

„ Nie, nie. Radca prawny potwierdza, nie będzie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Pan Robert Kurosz.” 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 

„ Panie Przewodniczący, szanowna Rado. Tutaj Pan Naczelnik wspomniał o opłatach 

parkingowych, a mnie interesuje jeszcze ten temat usług i urządzeń na targowiskach. Co 

wchodzi w skład tych usług i urządzeń na targowiskach, co do których Pan Burmistrz będzie 

mógł <niezrozumiałe 01:05:57>?” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Panie Burmistrzu, czy pan dyrektor <niezrozumiałe 01:06:04>.” 

 

Mężczyzna:  
 

„Oczywiście, <niezrozumiałe 01:06:04>, które tam są umieszczane, czyli to, co wchodzi  

w skład takiego bieżącego zarządzania tymi placami.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
„ Czy pan Robert…” 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 

„ Tak.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za 

upoważnieniem Pana Burmistrza w sprawie ustalania stawek opłat za korzystanie z usług  

i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach 

zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie miasta Sandomierza, proszę  
o podniesienie mandatu i zagłosowania elektronicznego. Kto z Państwa jest przeciw, kto się 
wstrzymał. Za projektem Uchwały zagłosowało dziewiętnastu radnych, jedna osoba się 
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wstrzymała, czyli wreszcie wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. Dziękuję Państwu, 

projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Pana Burmistrza został przyjęty.” 

 

Rada Miasta Sandomierza podjęła 

                                                        Uchwałę Nr III/30/2018 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek opłat za 

korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat 

parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym  

na terenie Sandomierza 
 

Ad. 13 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

Przechodzimy do punktu trzynastego. Pozwolę sobie tutaj oddać na chwilę głos Pani Dyrektor 

Biura Wystaw Artystycznych. Pani Dyrektor, bardzo proszę. 
 

Pani Katarzyna Pisarczyk – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych  

 
„ Dzień dobry, szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni 

Państwo. Moje nazwisko Katarzyna Pisarczyk i jako przedstawiciel BWA w Sandomierzu, 

społeczności artystów z naszego środowiska, miłośników sztuki i wszystkich odwiedzających 

Sandomierz oraz naszą galerię, dziękuję serdecznie za pochylenie się nad trudną sytuacją 
finansową BWA i wsparcie, jakiego Państwo udzielają naszej instytucji, która działa nie tylko 

w powiecie, ale przede wszystkim w mieście i stanowi między innymi o jego bogatej historii 

oraz o bogatej ofercie kulturalnej skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i coraz większej 

rzeszy turystów odwiedzających nasze miasto. Faktem jest, że wszyscy borykamy się 
z trudnościami, jednak dzięki Państwa zrozumieniu i przychylności możemy razem działać 
dla podnoszenia wizerunku naszego miasta i regionu oraz <niezrozumiałe 01:08:50>. 

Dotacja, jakiej Państwo udzielają w ciągu ostatnich kilku lat pozwalała nam na organizowanie 

wydarzeń artystycznych na wysokim poziomie i cieszących się dużym zainteresowaniem 

odbiorców sztuki. Nasza galeria przez artystów i instytucje kultury <niezrozumiałe 
01:09:07>, Związku Sztuki w Łodzi czy Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku 

oraz opiniotwórcze środowisko,  jak na przykład Zachęta Sztuk Pięknych w Warszawie, 

pismo o sztuce „EXIT” czy ART&Business uważana jest za jedną z lepszych i prężnie 

działających galerii w Polsce. O randze BWA może świadczyć fakt, iż każdego roku  

o zaprezentowanie swojej sztuki stara się między pięćdziesiąt a sześćdziesiąt artystów i to nie 

tylko z Polski. W ciągu ponad czterdziestu lat istnienia gościliśmy z wystawami tak znanych 

artystów jak Magdalena Abakanowicz, Gustaw Zemła, Marek Radke, Maria Anto, Stanisław 

Fijałkowski, Jerzy Panek, Jan Tarasin czy Janusz Przybylski i Wojciech Siemion. Na terenie 

Sandomierza współdziałamy z instytucjami kultury takimi jak Dom Pracy Twórczej „Alicja”, 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, Sandomierskie 

Centrum Kultury. Tradycją stały się porównania, w tym roku odbyła się dwudziesta siódma 

edycja konkursu i wystawy prezentującej twórczy dorobek artystów ziemi sandomierskiej. 

Każdego roku wśród laureatów konkursu znajdują się sandomierscy artyści i co roku nasza 

galeria prezentuje prace blisko trzydziestu autorów. Wystawa jest również prezentowana  

w Stalowej Woli i w Tarnobrzegu, gdzie cieszy się bardzo dużym uznaniem. Obecne 

tendencje mające na celu rozwój instytucji kultury w Polsce, powstają bowiem nowe muzea  
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i galerie, daje nadzieję na dobrą współpracę. Dziękuję z tego miejsca za Państwa zrozumienie 

i mam nadzieję, że nie pozwolą Państwo, by instytucja kultury, jaką jest BWA  

w Sandomierzu zniknęła z kulturalnej mapy Polski zarówno Sandomierza, jak i naszego 

regionu, no i Polski po prostu. Dziękuję bardzo serdecznie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jedno zdanie, bo apelowaliśmy do Pana 

Burmistrza o zdrowy rozsądek, a ten zdrowy rozsądek nam też by się przydał. To nie tylko 

drogi, to nie tylko chodniki, to nie tylko dziury, ale też instytucje kultury, które na mapie 

Sandomierza powinny być i dobrze się mieć. Szanowni Państwo, ostatni właściwie, chyba 

najmniejszy punkt tych obrad – na moje ręce i na Biuro Rady przyszło bardzo dużo życzeń 

świątecznych dla Państwa radnych. Wszyscy życzą sukcesów i niektórzy też zdrowego 

rozsądku, żebyśmy się wykazywali i ja się przyczyniam do tych życzeń i przykładam. Życzę 
Państwu, aby te święta minęły w spokojnej, rodzinnej, ciepłej atmosferze, żebyśmy się 
spotkali po tych świętach, po Nowym Roku naprawdę gotowi służyć temu miastu, Panu 

Purmistrzowi pomagać i sami żebyśmy troszeczkę więcej może tego ciepła w stosunku do 

każdego z nas wykazywali, tej miłości bliźniego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, 

zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego w Nowym 

Roku życzę. Dziękuję Państwu bardzo za tę współpracę w tym roku. Pan Burmistrz może 

jedno zdanie?” 

 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza  

 
„ Tak. Szanowni Państwo, o godzinie 10:00 spotkanie opłatkowe na Zamku Królewskim, na 

które Państwo zostaliście zaproszeni, tak że ponownie jeszcze raz serdecznie zapraszam. 

Myślę, że spotkamy się za czterdzieści pięć minut, w sali rycerskiej Zamku Królewskiego  

i tam powiem więcej. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Jeszcze jedna miła chwila mnie tutaj czeka. 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, podziękowanie: „W imieniu 

pacjentów oraz personelu Oddziału Medycyny Paliatywnej składamy serdeczne 

podziękowania Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza, Panu Jerzemu Żyle 

za przekazanie pięknej choinki, która jest ozdobą oddziału dla tych, którzy spędzą Święta 

Bożego Narodzenia w oddziale przypominać będzie klimat domowego ogniska”. Panie Jurku, 

gratuluję.” 

 

Pan Jerzy Żyła - Radny Sandomierza 

 
„Znaczy ja jeszcze jak dwa słowa mogę, no to bardzo dziękuję za miłe podziękowania, 

aczkolwiek jak to mówi Biblia, że niech prawa ręka <niezrozumiałe 01:13:53> czyni dobro, 

niech prawa nie wie, co robi lewa, a lewa nie wie, co robi prawa. To jest jakaś taka mała 

cegiełka, jak już o tym mówimy, ale tak naprawdę podziękowania to się należą tutaj Pani 

radnej Kazimierze Bednarskiej, bo to była jej inicjatywa tak naprawdę, ona wyszła i to Pani 

Kazimierze bardzo dziękuję, że z taką inicjatywą wyszła, a ja się cieszę, że mogłem w jakiś 
sposób pomóc, ale to Pani Kazimiera wyszła z tą inicjatywą, ponieważ ona tam pracuje, ona 

zna potrzeby i zresztą miałem też przyjemność przejść po tym oddziale i cieszę się, że z taką 
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inicjatywą pani Kazimiera wyszła i że tak naprawdę wspólnie mogliśmy jakby taką drobną 
cegiełkę na te święta z uśmiechem podarować. Bardzo dziękuję.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

„ Chcę dodać, że za wszystko dobre to Burmistrz odpowiada, a my… to co złe, to wszystko 

my.” 

 

Ad. 14 

Zamknięcie obrad sesji. 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
  

„Zamykam III Sesję w tej kadencji Rady Miasta Sandomierza. Zapraszam wszystkich na 

godzinę 10:00 z Panem Burmistrzem na Zamku. Proszę o oddanie terminali.” 

 

<koniec nagrania 01:15:00> 
Stenografowała Katarzyna Suchy 
 

Wojciech Czerwiec 

Przewodniczący  

Rady Miasta Sandomierza 
 

 

 

 

 
Protokół sporządziła 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym UM 

 

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji 

publicznej 

 

 

 


