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                                                        Protokół  Nr 15                                    
                                     z  XV sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                               1 lutego 2012 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  11.55 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XV sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Panią Ewę Kondek – 
Wiceburmistrza Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezary Gradzińskiego  – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i  
współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa  Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego  
Pan Marian Zwierzyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant StraŜy Miejskiej            
                       W XV sesji udział wzięło 19  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.   
Radni: Pani Mariola Stępień oraz Pan  Mirosław Czaja usprawiedliwili swoją nieobecność.   
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały. 
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Radnego - Pana Piotra Majewskiego. 

Radny – Pan Piotr Majewski wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 

braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę.Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  głos  „wstrzymujący 

się” . 
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Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Piotr Majewski został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przed przystąpieniem do 
realizacji kolejnego punktu Porządku obrad w imieniu Mieszkańców Sandomierza, Państwa 
Radnych oraz własnym: 
- śycząc sukcesów na nowym stanowisku pracy podziękował  Panu Marianowi Zwierzykowi  
za   15 lat  trudnej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Komendanta StraŜy Miejskiej, za 
obecność  na  kaŜdej sesji Rady Miasta, za dobrą współpracę z radnymi. 
- Pogratulował  wyboru na stanowisko Komendanta StraŜy Miejskiej  nowemu 
Komendantowi, Ŝycząc „wszystkiego dobrego”  i wyraził nadzieję, Ŝe  współpraca StraŜy 
Miejskiej z Radą Miasta będzie   satysfakcjonująca dla obu stron oraz Mieszkańców 
Sandomierza. 
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe:  
- Sesja Rady  Miasta była zaplanowana na dzień 8. lutego 2012 roku i zgodnie z planem  
odbędzie się w tym dniu – Materiały  Państwo radni na wspomnianą wyŜej sesję otrzymali w 
dniu dzisiejszym (zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza) 
- Dzisiejsza sesja  została zwołana na wniosek Burmistrza z uwagi na potrzebę pilnego 
podjęcia uchwał w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2012 rok. 
- Prosi Państwa Radnych o zdjęcie z Porządku obrad punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie  
funkcjonowania w Sandomierzu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, gdyŜ nie 
wszystkie zainteresowane strony  mogły wziąć udział w sesji Rady Miasta w dniu 
dzisiejszym. 
W uzgodnieniu z Panią Burmistrz w/w punkt  zostanie  rozpatrzony  na sesji w dniu 8. lutego 
2012 roku.  
 -  Zapytał o ew. uwagi i wnioski do porządku obrad XV sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe w imieniu Klubu Radnych „Razem”, Klubu Radnych „Nasze Miasto” oraz 
Klubu Radnych SLD wnosi o wykreślenie z Porządku obrad dzisiejszej sesji punktów:  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rezygnacji  radnego z funkcji Przewodniczącego  
 Rady Miasta Sandomierza   
oraz   
 15. Podjęcie uchwał związanych z wyborem  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza    
          
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe „brakuje  w materiałach  rezygnacji z funkcji”  i prosi o „rozwinięcie  punktu 
14. i 15.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Był sprawcą umieszczenia tych punktów w Porządku obrad  sesji. 
- Wielokrotnie  informował, Ŝe po roku przewodniczenia Radzie  podda się ocenie Kolegów z 
Klubu Radnych oraz  Kolegów z Koalicji. 
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- W miniony piątek, podczas spotkania,  otrzymał od Kolegów  z Koalicji jednomyślne 
„votum zaufania” – „Koledzy powiedzieli, Ŝe nie mają uwag i przekonywali mnie, Ŝe 
powinienem pełnić tę funkcję nadal”. 
- W związku z powyŜszym nie złoŜył rezygnacji. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Zapytał: 
- „To Pan chce złoŜyć rezygnację , czy Pan nie chce złoŜyć?” 
- „Jak Pan przygotowywał materiały na sesję , to Pan był  przed , czy po rozmowach”. 
Powiedział, Ŝe: 
- Przewodniczący Rady to waŜna  funkcja. 
- Koalicja nie rządzi tym miastem i ludzie zostali wybrani,  aby pełnić określone funkcje, 
    ”a nie dogadywać się między sobą” 
- Jest mu przykro, Ŝe musi brać udział w takiej farsie. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe ew. dyskusja będzie później, „Jesteśmy w punkcie Przyjęcie porządku obrad”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział: 
- śe, jeŜeli rezygnacja  została złoŜona, to nie ma potrzeby  głosowania, bo „po miesiącu 
funkcja wygasa”. 
- Aby na przyszłość nie robić farsy. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Demokracja  „MoŜe Pan o tym nie wie” polega na tym, Ŝe w kaŜdym  ciele kolegialnym  
rządzi większość (patrz: sejm, senat, powiat itd.) 
- Rządzi większość i większość decyduje. 
- Przyjmuje z pokorą wszelkie uwagi. 
- Przypomina, Ŝe 3 lata temu złoŜył, podobnie jak dwaj   wiceprzewodniczący Rady  
rezygnację z pełnionej funkcji – „Jednak rządząca wówczas większość odwołała mnie”, „Być 
moŜe farsa była wtedy” 
 
                 Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 
1. Wykreślenie punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie  funkcjonowania w Sandomierzu 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  
Wynik głosowania: 19  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Wniosek został uwzględniony. 
2.Wykreślenie punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rezygnacji  radnego z 
funkcji Przewodniczącego  Rady Miasta Sandomierza 
Wynik głosowania: 13  „za”,  4 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się 
Wniosek został uwzględniony. 
3. Wykreślenie punktu 15. Podjęcie uchwał związanych z wyborem  Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza              
Wynik głosowania: 14  „za”,  4 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się 
Wniosek został uwzględniony. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie 
Porządek obrad XV sesji Rady Miasta uwzględniający wprowadzone  zmiany. 
Wynik głosowania: 14  „za”,  2 „przeciw”,  1 głos „wstrzymujących się”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad  XV sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
 
   1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
   2. Powołanie sekretarza obrad. 
   3. Przyjęcie porządku obrad. 
   4. Przyjęcie protokołu z  XIII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
   5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
   6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
   7. Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
   8. Przyjęcie Planów pracy na 2012  rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta    
   9. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 2 lutego 2011 roku do 
       21 grudnia 2011 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie  Miasta na 2012 rok.(Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie  Miasta na 2012 rok. (Wniosek  
       Burmistrza Sandomierza) 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2012  
       rok (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 13. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
 14. Zamknięcie obrad. 
     
Ad. 4 
                  Przyjęcie protokołu z  XIII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z XIII sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłoŜony  do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie zgłoszono uwag do jego  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołu z  XIII   sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu”  Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z XIII  sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza   przedstawiła                   
Sprawozdanie 
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Panie Przewodniczący,  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałam zadania gminy określone przepisami prawa, 

wykonywałam zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałam uchwały Rady Miasta 

Sandomierza, a takŜe rozstrzygałam sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 

ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 

ustawowych, a w tym między innymi:  

1. podejmowałam inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 

są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.  

2. wydawałam akty normatywne, tj.:  zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 

zmian budŜetu gminy na 2011/2012 ( 4 – 2011, 2 -2012) 

3. wydawałam akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 

okresie wydałem łącznie  5 
 
Wydział Finansowy 
 

1. Wystawiono 7470 decyzji wymiarowych dot. zobowiązań podatkowych  

- pod. od nieruchomości oraz rolnego osoby fizyczne, 

2. Wydano  17 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

3. Wysłano 7 postanowień podatkowych, 

4. Wystawiono 31 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

5. Wobec 7 podatników wznowiono postępowanie podatkowe. 

6. Przekazano do Zespołu radców Prawnych 10 sprawy celem skierowania na 

drogę postępowania sądowego 

7. Wysłano 120 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, 

złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do 

rozpatrzenia podania, 

8. Wysłano 41 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

9. Wydano 191 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników 

podatku rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  
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10. Z 4 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, odroczenia 

     11.Wystawiono 15 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 

1.  Rozstrzygnięty został przetarg na „Zaprojektowanie i przebudowę                            ul. 
Holowniczej”. 
2.  Rozliczona została budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic. Zadanie 
dofinansowane było przez Urząd Wojewódzki w ramach Programu Wieloletniego 
pn.”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 
3.  Rozliczone zostało dofinansowanie  Wojewody Świętokrzyskiego zadania  
pn.” Remont ul. Ostrówek „ zniszczonej podczas powodzi . 
4.    Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do 
realizacji w bieŜącym  roku.  
 

Wydział Nadzoru Komunalnego  
 

1. Wykonano odtworzenie barierki przy ul. Tatarskiej, 
2. Wykonano dobudowę oświetlenia na boisku przy ul. śółkiewskiego, 
3. Dokonano wymiany zdewastowanych opraw oświetleniowych w Parku Miejskim, 
4. Zlecono wymianę szafy oświetlenia drogowego przy ul. Zamkowej 

Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Wydział  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
 

-  zawarto 4 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz     
  najemcy,  

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
 
-  wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 

- wystawiono 62 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 
działalnością, 

-  wydano 137 oświadczeń o waloryzacji stawki czynszu dzierŜawnego, 
-  zawarto jedną umowę dzierŜawy gruntu przy ul. Struga, 
3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 

      - wydano 7 decyzji podziałowych, w tym: 
      -  6 decyzji na wniosek właścicieli nieruchomości 
      -  1  decyzję z urzędu  
      - wydano 6 decyzji dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 
drogi i 3 decyzje dot. ustalenia  opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości, 
       - zawarto porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty przejęte 
pod drogi 

Wydział  Zamówień Publicznych 
I. Ogłoszone zostały 3 postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: 
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1. 16.01.2012 - Rozbudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku 
gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 - II etap – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
01.02.2012 

2. 18.01.2012 - Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz 
tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego – 
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2012 

3. 18.01.2012 - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na 
terenie miasta Sandomierza – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2012 

II.  Dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej  
w Sandomierzu”. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Skanska S.A. ul. Gen. Józefa 
Zajączka 9 01-518 Warszawa. Umowa zostanie podpisana po upływie terminów 
ustawowych. 

III.  Opracowywana jest dokumentacja dot. postępowania pn. „Oczyszczanie chodników 
wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parkingów na 
terenie miasta Sandomierza wymienionych  
w załączniku nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 20681 m2 , oraz innych terenów 
miejskich nie wymienionych w ww. załączniku a wymagających natychmiastowego 
posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie 
zimowym ze śniegu i lodu w sposób gwarantujący ich stałe utrzymanie w czystości 

WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH 
Do Wydziału wpłynęło:  
- 6 wniosków o wymeldowanie z pobytu stałego  - podstawa prawna art. 15 ust.  
2 ustawy z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wydano 3 
decyzje o wymeldowaniu. 
- 3 wnioski o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podstawa prawna art. 54 ust. 1 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 
2 decyzje potwierdzające prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego i 1 umarzającą 
postępowanie na wniosek strony. 
Został otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na 
rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz poŜytku 
publicznego w zakresie:  
Ochrony i promocji zdrowia. 
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
Termin składania ofert 08.02.2012r. 

 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Kultura 

1) 23.12.2012 r. – „Wigilijne spotkanie w sandomierskim Ratuszu”  
– uroczyste spotkanie przedstawicieli miejskiego samorządu, duchowieństwa oraz 
słuŜb mundurowych; podczas uroczystości bp Krzysztof Nitkiewicz oraz Zastępca 
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Burmistrza Sandomierza dr Ewa Kondek złoŜyli Ŝyczenia świąteczne wszystkim 
zgromadzonym i mieszkańcom Sandomierza, sandomierscy harcerze przekazali Pani 
Burmistrz Betlejemskie Światełko Pokoju, zgromadzeni goście połamali się opłatkiem 
i wspólnie zaśpiewali kolędy, uroczystości towarzyszył występ dzieci  
z sandomierskich szkół i przedszkoli,  
2) 31.12.2012 r. - „Sylwester w Sandomierzu” – zabawa sylwestrowa, 
przywitanie Nowego Roku przez mieszkańców Sandomierza na Rynku Starego 
Miasta, zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej oraz pokaz sztucznych ogni, 
miejsce: Rynek Starego Miasta, 
3) 6.01.2012 r. – „My Personal Hell” – wernisaŜ wystawy prac artysty Michała 
Magoty, dzieła artysty będzie moŜna oglądać do 9 lutego, miejsce: Cafe Galeria,  
4) 8.01.2012 r. - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”  
–  podczas sandomierskiego Finału odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców, na scenie zaprezentowały się formacje taneczne i wokalne 
działające przy SCK, swój występ miała takŜe Sandomierska Orkiestra Dęta, gwiazdą 
imprezy był zespół „śuki”, który zaprezentował przeboje grupy The Beatles, w sumie 
podczas sandomierskiego Finału WOŚP zebrano prawie 34 tys. zł., miejsce: hala 
widowiskowo-sportowa, 
5) 9.01.2012 r. – Uroczystość wręczenia „Bene meritus” - podczas uroczystej 
gali w sandomierskim Ratuszu, odtwórcy głównych ról   
w telewizyjnym serialu „Ojciec Mateusz” otrzymali honorowe tytuły „Bene Meritus” 
przyznawane osobom zasłuŜonym dla rozwoju i promocji Sandomierza; wśród 
szczególnie zasłuŜonych  
i wyróŜnionych znaleźli się: Artur śmijewski odtwórca roli księdza Mateusza 
śmigrodzkiego, Piotr Polk  serialowy podinspektor Orest MoŜejko i Michał Piela - 
aspirant Mieczysław Nocul, akty nadania tytułów oraz symboliczne klucze do bram 
miasta wykonane przez Andrzeja Karwata wręczyła dr Ewa Kondek, Zastępca 
Burmistrza Sandomierza, 
6) 9.01.2012 r. – „Jasełka” – występ Grupy „Misie” z Przedszkola 
Samorządowego nr 5 w Sandomierzu,  
7) 14.01.2012 r. – „Sandomierska kolęda”  – koncert kolęd i pastorałe   
w wykonaniu „Sandomierskiego Studia Piosenki” oraz zespołu „Solo Tres”, podczas 
występu moŜna było wysłuchać oryginalnych latynoamerykańskich kolęd, miejsce: 
sala rycerska Zamku królewskiego, 
8) 15.01.2012 r. – „Koncert rockowy” – występ zespołów „CETI” oraz „STOS”, 
organizatorem koncertu było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: klub 
„Lapidarium”, 
9) 15.01.2012 r. – „Koncert kol ęd i pastorałek” – występ Sandomierskiej 
Orkiestry Dętej oraz Międzyszkolnego Chóru MłodzieŜowego, miejsce: sala 
widowiskowa CKiR, 
10) 20.01.2012 r. – „ProgVisions 2012” – koncert muzyki rockowej, występ 
zespołów: „Animations” i „Anvision”, miejsce: klub „Lapidarium”, 
11) 20.01.2012 r. – „Konfrontacje” – wernisaŜ wystawy fotograficznej, autorami 
zaprezentowanych prac są młodzi sandomierscy artyści: Ewelina Ura oraz Patryk 
Goszczyński, miejsce: Galeria Retro, 
12) 21..01.2012 r. – „STFZ. Nasz bursztyn” – wernisaŜ wystawy biŜuterii, 
wystawa została przygotowana w grudniu 2008 roku przez Stowarzyszenie Twórców 
Form Złotniczych z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska - Pana Pawła 
Adamowicza, jej celem jest prezentacja i promocja współczesnej polskiej biŜuterii z 
bursztynem, miejsce: Galeria Otwarta, 
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13) 22.01.2012 r. – „Lege Artis” – koncert kolęd, występ Chóru Kameralnego 
Lege Artis z Krakowa pod dyrekcją Agnieszki Trela-Jachymek, miejsce: kościół św. 
Jakuba,  
14) 29.01.2012 r. – Koncert Macieja Balcara – koncert rockowy wokalisty, który 
występuje równieŜ z legendarnym zespołem „DŜem”, artyście towarzyszył na scenie 
zespół „Niebo”, miejsce: Dom Katolicki,   

 
Sport 

1) 27.01.2012 r. -„VIII Noworoczne Spotkanie Sportowców”   
– podsumowanie działalności sportowej sandomierskich klubów, stowarzyszeń i 
szkół za rok 2011; podczas imprezy nagrodzono osiągnięcia sportowców, trenerów, 
wyróŜniono prezesów klubów i stowarzyszeń sportowych oraz działaczy i 
sponsorów wspierających sport w naszym mieści, najlepszym sandomierskim 
sportowcem został wybrany: Kacper Łopaciński, drugą lokatę zajęła Karolina 
Kołeczek, na najniŜszym stopniu podium stanął Stanisław SkorŜyński, w gronie 
najlepszych trenerów znaleźli się: Krzysztof Gruszczyński, Tadeusz Krawiec, 
Andrzej Mirek, Andrzej Orłowski i Maciej Sykucki, nagrody dla zwycięzców 
wręczali: Zastępca Burmistrza Sandomierza – dr Ewa Kondek oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza – Janusz Sochacki, uroczystą galę poprowadzili: 
kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Agata Król oraz dyrektor MOSiR 
Janusz Chabel, miejsce: hala sportowa MOSiR, 

 
Promocja 

1) 01.2012 r. – „Plebiscyt na najpopularniejszy rynek i plac w Polsce” 
 – konkurs zorganizowany przez portal internetowy www.waszepodroze.pl,     w 
gronie wytypowanych miejsc znalazł się Rynek sandomierski, głosy na dane miejsce 
moŜna oddawać drogą internetową, zwaŜywszy na liczbę oddanych głosów, duŜą 
szansę na zwycięstwo ma miasto Sandomierz, 
2)   21.01.2012 r. – „Nowe autobusy komunikacji miejskiej z logo 
Sandomierza” – Zakład Komunikacji PGKiM w Sandomierzu wzbogacił się     o 6 
nowoczesnych autobusów, wyposaŜonych w klimatyzację i system monitorowania 
bezpieczeństwa, kolorystyka i oznakowanie autobusów ma widoczne odniesienia do 
miasta Sandomierza, na karoserii pojazdów widoczne są kontury zabytków 
sandomierskich i logo Sandomierza. 

 
Referat Oświaty 
W wymienionym okresie Referat Oświaty prowadząc działania bieŜące rozliczał dotacje 
przyznawane na poszczególne, niepubliczne placówki oświatowe: Gimnazjum Katolickie, 
Przedszkole Specjalne przy Caritas Diecezji Sandomierskiej, Przedszkole Językowe   „Jaś  i   
Małgosia”    oraz    Niepubliczny    Punkt Przedszkolny  „RóŜowy Słoń”. 
Opracowany został takŜe wniosek o płatność dla kolejnej transzy środków finansowych na 
realizację projektu realizowanego w klasach I – III sandomierskich szkół podstawowych, 
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz”. 
Całkowity   koszt   projektu   realizowanego   w   latach   2011 – 2013   wyniesie   305.061 zł.  
i w całości będzie pochodził ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przygotowywane   są   takŜe   dokumenty   do  przetargów  związanych    
z   remontami   szkół i  przedszkoli  w  2012  roku. 
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Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza  Miasta Sandomierza podczas wypowiedzi 
powiedziała, Ŝe: 
-  Została wyręczona „w sprawach kadrowych” , które naleŜą do kompetencji Burmistrza, 
przez  Pana Janusza Sochackiego  – Przewodniczącego  Rady Miasta. 
- Zaszły zmiany na stanowisku Komendanta StraŜy Miejskiej oraz w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego.   
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Dotychczas  nikt nie wymienił nazwiska nowego Komendanta StraŜy Miejskiej. 
- Wypada Go przedstawić lub  umoŜliwi ć  zabranie głosu  nowemu Komendantowi. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe; 
- Nie jest  Jego rolą przedstawiać  nowego Komendanta StraŜy Miejskiej. 
- Nie wyręczał Pani Burmistrz. 
- Hołdując zasadom obowiązującym w cywilizowanym świecie podziękował za współprace 
byłemu Komendantowi i powitał nowego. 
- Proponuje zaprosić nowego Komendanta np. na Komisję Praworządności – będzie  okazja 
do szczegółowej rozmowy. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, Ŝe Pan Komendant jest  pracownikiem Urzędu Miasta  i w gestii Burmistrza jest  
udzielanie głosu pracownikowi. 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Powiedział, Ŝe były i obecny Komendant StraŜy  Miejskiej  byli gośćmi  na posiedzeniu 
Komisji Praworządności  i  kaŜdy zainteresowany  mógł  przyjść i bliŜej  zapoznać się z 
zamierzeniami, planami  nowego Komendanta. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz  Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta zamknął punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad. 6 
                    Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta uczestniczył w spotkaniu 
opłatkowym  w Sądzie Rejonowym oraz  w dniu 28 stycznia  w Związku  Emerytów i 
Rencistów, wziął równieŜ udział w uroczystości „Bene Meritum” 
- Osobiście wziął udział  w 
- W wyjazdowym posiedzeniu  Komisji Kultury i Oświaty Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego poświęconemu  przeszłości Kolegium Językowemu w Sandomierzu. 
- W spotkaniu podsumowującym rok pracy Policji Powiatowej  w Sandomierzu .oraz 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu 
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-  Wraz  z Panią Ewą Kondek – Zastępcą Burmistrza wręczał nagrody  Sandomierskim 
Sportowcom. 
- Wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z pismem – informacją, Ŝe przebywającego na   
długotrwałym zwolnieniu lekarskim Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza 
zastępuje Pani Ewa Kondek – I Zastępca Burmistrza Sandomierza.  
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie Burmistrza 
przekracza 30 dni Przewodniczący Rady, niezwłocznie po powzięciu informacji,  powinien 
poinformować Wojewodę kto zastępuje Burmistrza. 
 
- Odnośnie spraw organizacyjnych: 
Przed dzisiejszą sesją  otrzymali Państwo radni materiały na kolejną, XVI sesję Rady Miasta  
   Sandomierza. 
- W/w materiały zawierają między innymi,  projekt uchwały, zwykle budzący emocje dot. 
opłat za wodę i ścieki. 
-  Na jednej z najbliŜszych sesji zaplanowano rozpatrzenie : 
  1.Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałania jego powstawaniu  
 (Powiatowy Urząd  Pracy + Fundacja Sandomierska zostały poproszone o przygotowanie 
materiałów na sesję) 
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 
narkomanii)  oraz ochrony przeciwpoŜarowej na terenie miasta. 
 
Do Komenda Powiatowego Policji w Sandomierzu, Sądu Rejonowego w Sandomierzu, 
Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu, Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu i 
Komendy StraŜy Miejskiej w Sandomierzu wysłano pisma z prośbą  o przygotowanie 
materiałów na sesję. 
Wpłynęły  juŜ  Sprawozdania z: 

1. Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 
2. Komendy StraŜy Miejskiej 
3. Ośrodka Opieki Społecznej w Sandomierzu  
4. Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu 

 
Ad.  7 
    
Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Treść Sprawozdań Państwo Radni otrzymali z materiałach na sesję. 
- Na wniosek Radnego – Pana Andrzeja Glenia  treść Sprawozdań nie zostanie  odczytana. 
                Następnie Pan Przewodniczący kolejno poddał pod głosowanie przyjęcie  
Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
1. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
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6. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja BudŜetu i Finansów 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
 
                          Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, 
Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła jednogłośnie Sprawozdania  z prac komisji stałych 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 8  
 
Przyjęcie Planów pracy na 2012 rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta 
 
1.Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na rok 2012. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Zapytał o uwagi dot. projektu Planu pracy Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zgłosił wniosek o ujęcie w Planie pracy Rady Miasta Sandomierza punktu dotyczącego  
analizy   wprowadzanych opłat za wodę i ścieki. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zgłosił wniosek o ujęcie w Planie pracy Komisji Rewizyjnej  oraz Rady Miasta Sandomierza 
punktu dotyczącego opłat za bilety ulgowe. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odpowiadając na 
zgłoszone wnioski, zaproponował, aby w Planie pracy Rady Miasta dopisać: 
- Punkt 18. Ocena prawidłowości  kalkulacji opłat za wodę, ścieki o centralne ogrzewanie. 
- Punkt 19. Ocena prawidłowości kalkulacji  opłat za przejazdy  ulgowe MKS. 
 
                    Następnie z  uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod 
głosowanie Plan pracy Rady Miasta Sandomierza rozszerzony – za zgodą Rady Miasta - o 
punkt 18. i 19. i w wyniku głosowania:19 „za, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się”   
stwierdził, Ŝe Rada  Miasta przyjęła  Plan pracy  Rady Miasta Sandomierza na 2012  rok.  
         
 2) Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił Państwa Radnych, aby (za zgodą Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej) w załączniku do Planu pracy Komisji Rewizyjnej dopisać  na stronie 8b punkt 5. 
Ocena prawidłowości kalkulacji  opłat za przejazdy  ulgowe MKS. 
- Powiedział, Ŝe wniosek Przewodniczącego Komisji  nie wymaga głosowania. 
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- Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie Plany Pracy Komisji 
Rewizyjnej  i wyniku głosowania:19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe 
Rada Miasta Sandomierza  przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
 - Przypomniał przepisy prawne (w tym ograniczenia) obowiązujące  po uchwaleniu Planu 
Pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
3. Przyjęcie Planów pracy na 2012  rok Komisji stałych Rady Miasta 
 
Następnie Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie Plany pracy kolejno  wszystkich 
 komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
 
1. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
6. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja BudŜetu i Finansów 
i wyniku głosowania:19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  przyjęła Plany Pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2012 rok. 
 
Ad. 9 
 
Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 2 lutego 2011 roku do  
21 grudnia 2011 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza. 
 
                 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta zapytał : 
- Państwa Radnych czy oczekują odczytania  Materiałów dotyczących Realizacji uchwał ?  -   
   Odpowiedź negatywna („Nie czytamy”) 
- Czy  są pytania, uwagi do przedstawionego materiału ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Przedstawił podsumowanie dot. Realizacji uchwał zawarte  w materiałach na sesję. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Zapytał o informacje zawartą w pozycji 96. „Zadania nie uwzględniono  w budŜecie na 2012 
rok” 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe zadanie  nie będzie realizowane, bo nie zostało ujęte  w zadaniach do 
realizacji. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe zostało podjętych 130 uchwał, a suma uchwał zrealizowanych i 
niezrealizowanych daje liczbę 132.  
 
Pani Jadwiga Rostocka – inspektor w Wydziale Organizacyjnym powiedziała, Ŝe róŜnica  
wynika z faktu, iŜ  w zestawieniu  dwie  uchwały zostały  ujęte „podwójnie” :  jako 
„zrealizowane” i „uchylone w części”. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie przyjęcie Realizacji uchwał i w wyniku głosowania 17 „za”, 0 „przeciw” przy 
1 głosie „wstrzymującym się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza zapoznała się i z 
Realizacją uchwał  podjętych przez Radę Miasta Sandomierza w okresie od  2. lutego  2011 
roku do 21 grudnia 2011 roku. 

Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie  Miasta na 2012 rok. 
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Pan Andrzej Gleń  - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, Ŝe Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska. 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
 Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XV/146/2012 
zmian w budŜecie miasta na 2012 rok.  
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie  Miasta na 2012 rok.  
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Pan Andrzej Gleń  - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, Ŝe Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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 Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie  projekt  w/w uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XV/147/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok. 
  
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2012  
       rok 
 
Opinie Komisji merytorycznych  
 Przewodniczący Pan Andrzej Majewski-  Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu; - brak 
jednoznacznego stanowiska 
 Przewodniczący Pan Andrzej Gleń - Komisja BudŜetu i Finansów- opinia pozytywna 
Przewodniczący Pan Zbigniew Rusak -  Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 Następnie Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – z uwagi na 
brak głosów w dyskusji   poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie 
wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby  „wstrzymały  się” od  głosu  i 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XV/148/2012 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2012 rok 
 
Ad. 13 
                           Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
 
Pan Marceli  Czerwiński 
 
- Prosi o posypanie piaskiem ul. Henryka .Sandomierskiego  i ul. Krętej, bo  po burzy 
   odblokowały się źródła (efekt zasypania rowu). 
- Powiedział, Ŝe  w spotkaniu członków PSL udział wziął, między innymi, Wicewojewoda  
   Świętokrzyski oraz Marszałek Adam Jarubas. 
Podczas w/w spotkania  poinformowano zebranych , Ŝe z wnioskowanych na 2012 rok 
pieniędzy na drogi i mosty 126 mln zł  otrzymano od ministra finansów 26 mln zł. 
- Po powodzi pojawiło się  wiele bezdomnych psów, które atakują ludzi i dobytek – Prośba do  
StraŜy Miejskiej  o dostrzeŜenie problemu. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
-Prosi o  przygotowanie  przez merytoryczne Wydziały Urzędu Miejskiego  2 projektów 
uchwał dot.: 
1. Aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza do roku 2015” oraz 
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2. WyraŜenia zgody na objęcie  Specjalną Strefą Ekonomiczną Ero-Park  Mielec gruntów 
połoŜonych na terenie miasta Sandomierza. 
- Powiedział o zamiarze  zorganizowania Święta  Lokalnej Społeczności  w prawobrzeŜnej 
części Sandomierza – Program obchodów  jest w trakcie uzgadniania. 
-  ZauwaŜył, Ŝe w  sprawach dot.  kosztów zarządzania jednostkami administracyjnymi, 
gospodarką komunalną  (czynsze , komunikacja) „pewne działania zostały  podjęte”, ale  „jest 
jeszcze wiele do zrobienia”. 
 
Pan Jacek  Dybus  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W pierwszej kolejności obecnie powinny  powstawać inwestycje, które będą przynosić 
dochody np. z kanalizacji. 
- Wybudowanie  i oświetlenie drogi – boczna Westerplatte  „dla zajęcy”  jest bez sensu. 
- W budŜecie  Miasta na 2012 rok zaplanowano 1 800 000,00  zł na kanalizację w 
lewobrzeŜnym Sandomierzu –  Trudno uzyskać  jakąkolwiek informację na temat  
wydatkowania tych pieniędzy (o jakie ulice chodzi), bo pracownicy Urzędu  twierdzą, Ŝe  „to 
jest w gestii PGKiM w Sandomierzu”. 
- Prosi o przedstawienie Radnym harmonogramu przetargów związanych z realizacją zadań  
zaplanowanych w budŜecie miasta  na 2012 rok, 
- Apeluje o powaŜne traktowanie  przyjętego budŜetu ‘2012 oraz Radnych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Trudno się nie zgodzić z radnym - Panem Jackiem Dybusem 
- BudŜet  został przez radnych uchwalony  najszybciej jak to tylko było moŜliwe i w 2012  
rok  „weszliśmy z uchwalonym budŜetem” i trudno się dziwić Państwu Radnym, Ŝe  oczekują 
efektów. 
- Radni mają bliŜszy kontakt z  mieszkańcami, znają ich potrzeby i oczekiwania. 
 
Ad. 14 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XV sesję Rady Miasta Sandomierza. 
                                                    
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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