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                                                        Protokół  Nr 8                                    
                                     z  VIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           15 czerwca  2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.35 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył  
VIII sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, 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 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego 
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 Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
 W VIII sesji udział wzięło 21 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności.       
 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 Pana Krzysztofa NiŜyńskiego. 
 
Radny – Pan Krzysztof NiŜyński – 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: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się” . 
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Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Krzysztof NiŜyński został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przed przystąpieniem do realizacji 
kolejnego punktu  Porządku obrad powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali: 
- Materiały na sesję absolutoryjną, zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, 14 dni przed 
sesją. 
- Część materiałów w terminie ustawowym - 7 dni przed sesją Rady Miasta (patrz: tekst 
jednolity Porządku obrad sesji) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosił o uzupełnienie Porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym  do rejestru zabytków -  (zmianę wymusza  znowelizowanie  ustawy) 
- Przekazał projekt uchwały 7 dni przed sesją Rady Miasta  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali projekt w/w uchwały przed dzisiejszą sesją. 
- Zapytał Państwa Radnych: Kto jest za uzupełnieniem Porządku obrad o projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 
roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków ?    
Wynik głosowania:  21 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza rozszerzyła Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza i zaproponował umieszczenia w/w projektu w punkcie 17. Porządku obrad 
(jednocześnie dotychczasowy punkt 17., 18., i 19. ulegają przesunięciu o jeden w dół) 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie tekst jednolity Porządku obrad uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Wynik głosowania:  21 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad VIIII sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
  
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z  VII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
      sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
      z wykonania  budŜetu za 2010 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
      Sandomierza) 
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  8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  
      w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.   
      (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
      podziału nieruchomości (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej (Wniosek Burmistrza 
      Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 
       rok (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
      Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
      zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
      i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg  
      publicznych i dworca, znajdujących się  na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
      (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwał w sprawie  wygaśnięcia mandatów radnych  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza  
      z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie 
      prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  
       do rejestru zabytków. 
18. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
19. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
20. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z VII 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 VII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie Protokołu z VII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od  25.05.2011 do 15.06.2011 roku powiedział, między innymi, Ŝe: 
 
- wydano 6 Zarządzeń Burmistrza Miasta. 
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Referat Kontroli i Audytu Wewn ętrznego 
Zostały przeprowadzone kontrole problemowe w zakresie prawidłowości wykorzystania 
dotacji celowych udzielonych w 2010 r. z budŜetu miasta Sandomierza dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 
1.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka – Komenda Hufca im. Ziemi 
Sandomierskiej; 
2.Caritas Diecezji Sandomierskiej.  
 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 
1. Podpisane zostały umowy na : 
-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ budowa drogi lokalnej od drogi 77 
(Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych 
-budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 
2.  Wykonawca zadania: „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar   
Piłsudskiego”  zgłosił budowę do odbioru. Rozpoczęły się czynności odbiorowe. 
3.  Ogłoszony został przetarg na : 
- ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele 
4.  Rozstrzygnięty został przetarg na  wykonanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
1 i Szkole Podstawowej nr 2  
5.   Uzyskane zostało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki na zadanie –  Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 – zrealizowanego  w 2010 r. – kwota 
dofinansowania 180.369,29 zł 
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji  
w bieŜącym  roku.  
 

Wydział Nadzoru Komunalnego  

 
1. Wykonano remont nawierzchni oraz chodników przy ul. Mickiewicza 14, 16, 18. 
2. Wykonano remont placów zabaw.    
3. Wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. Krakowskiej. 
4. Wykonano odwodnienie terenu przy ul. Długiej                       
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Wydział Gospodarki Gruntami  i Rolnictwa 
       
1.W zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 62 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod działalnością, 
- zawarto 1 umowę dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz pod reklamę  

 
2.  W zakresie podziałów nieruchomości: 

- wydano 2 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości 
 

Wydział Finansowy 

1. Wydano 19 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 
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2. Wystawiono 1499 upomnień dot. zaległości podatkowych (pod. rolny i od 
nieruchomości) 

3. Wysłano 13 postanowień podatkowych, 

4. Wysłano 2 wezwania przesądowe o zapłatę naleŜności cywilnoprawnych, 

5. Wystawiono 79 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych oraz osób prawnych. 

6. Wysłano 105 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

7. Wysłano 43 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat, 

8. W 1 przypadku zastosowano ulgę w postaci rozłoŜenia na raty, odroczenia lub 
umorzenia zobowiązań cywilnoprawnych. 

9. Wydano 169 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,  

10. Wystawiono 7 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis 

11. Przekazano 2 sprawy do radców prawnych celem skierowania na drogę sądową. 

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 

Kultura 
1) 26.05.2011 r. – Spotkanie z prof. Andrzejem Buko – wydarzenie kulturalne  z cyklu 

„Wybitni Sandomierzanie”, spotkanie poprowadzili dr Ewa Kondek – prezes 
Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz Krzysztof Burek – redaktor 
Zeszytów Sandomierskich. Prof. dr hab. Andrzej Buko jest profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk, wybitny naukowiec wspominał najciekawsze epizody 
z pobytu w Sandomierzu, a takŜe opowiadał o obecnych dokonaniach naukowych. 
Miejsce: Ratusz sandomierski, 

2) 26.05.2011 r. – Koncert zespołu „Czesław Śpiewa” – występ wokalisty                     
i instrumentalisty Czesława Mozila z zespołem, artysta cieszy się ogromną 
popularnością dzięki występowi w muzycznym programie stacji TVN - „X-Factor”, 
charyzmatyczny artysta był zachwycony atmosferą panującą na sali podczas jego 
niezwykłego koncertu, Czesław Mozil nie pozostawał dłuŜny tutejszym fanom             
i sympatykom, zachwalając walory urokliwego Sandomierza. Miejsce: Dom Katolicki 
w Sandomierzu, 

3) 28.05.2011 r. – „śycie to teatr” – pokaz fryzur Andrzeja Kołeczka 
zainspirowanych modą lat 80. ubiegłego wieku, modelki zaprezentowały się  
w kreacjach współczesnych, zaprojektowanych przez sandomierską stylistkę Agę Guz, 
natomiast stroje historyczne przygotowała dla nich Dorota Orzechowska, z kolei 
przepiękne makijaŜe to dzieło Justyny Sowińskiej. Miejsce: Sala kinowa SCK, 

4) 1.06.2011 r. – Dzień Dziecka w Sandomierzu - w grach i zabawach sportowych 
brały udział dzieci z sandomierskich przedszkoli, uczniowie ze szkół podstawowych,   
a takŜe młodzieŜ gimnazjalna, dla najmłodszych zorganizowany został rekreacyjny 
turniej przedszkolaków, gimnazjaliści przeprowadzili towarzyski turniej piłki noŜnej, 
w bloku artystycznym zaprezentowały się formacje taneczne, działające przy 
Sandomierskim Centrum Kultury, m.in. zespół taneczny „Paradox”, nie zabrakło 
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równieŜ piosenek w wykonaniu młodych artystów z Sandomierskiego Studia Piosenki. 
Miejsce: Miejski Stadion Sportowy, 

5) 2.06.2011 r. -   „Polskie Piramidy - wielkie kurhany i grobowce megalityczne na 
WyŜynie Sandomierskiej” – prelekcja dra Marka Florka, spotkanie było swego 
rodzaju wędrówką do miejsc na WyŜynie Sandomierskiej, gdzie znajdują się wielkie 
kopce ziemne i grobowce megalityczne o konstrukcji kamienno - ziemnej lub 
kamienno – drewniano – ziemnej. Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 

6) 3.06.2011 r. – Spotkanie z cyklu „Wybitni Sandomierzanie” poświęcone 
twórczości poetyckiej prof. Zbigniewa Kabaty - na spotkanie przybyli znajomi 
profesora z lat młodości, zaproszeni goście oraz młodzieŜ szkolna, która recytowała 
wiersze poety; wieczór z poezją poprowadził Krzysztof Zieliński, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, podczas spotkania 
została zaprezentowana ksiąŜka „Ominąć strumień czasu. Szkic o twórczości 
poetyckiej Zbigniewa Kabaty”, autorstwa dr Danuty Paszkowskiej. Miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

7) 3.06.2011 r. - Prezentacja aktu lokacyjnego miasta Sandomierza - przechowywany 
w Muzeum Diecezjalnym dokument lokacyjny został poddany zabiegom 
konserwatorskim w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry przy Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie dokładnie go oczyszczono, a następnie 
zabezpieczono przed dalszym niszczeniem, renowację przeprowadziła prof. UMK     
dr hab. ElŜbieta Jabłońska, prezentacja dokumentu lokacyjnego odbyła się                  
w obecności biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza oraz burmistrza 
Sandomierza Jerzego Borowskiego. Miejsce: Dom Długosza, 

8) 3.06.2011 r. – Koncert zespołu „Ryczące Dwudziestki” – organizatorami byli: 
Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu. Miejsce: Klub 
„Lapidarium”, 

9) 3.06.2011 r. -  „O malowaniu duszy i ciała” – prelekcja artysty malarza Tadeusza 
Boruty, spotkanie zorganizowały: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Klub 
Inteligencji Katolickiej w Sandomierzu. Miejsce: Instytut Teologiczny, 

10) 4.06.2011 r. – „Maciej Fortuna Trio”  – koncert formacji muzycznej w ramach cyklu 
„Sandomierz by Jazz”, zespół w składzie: Maciej Fortuna – trąbka, Piotr Lemańczyk – 
kontrabas, Frank Parker – perkusja, wystąpił na Rynku Starego Miasta  w 
Sandomierzu, 

11) 9.06.2011 r. - „Fryz heraldyczny fundacji Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej 
w kolegiacie sandomierskiej” - wykład prof. dr hab. Jana Ptaka oraz dra Tomisława 
Giergiela, prelekcja z cyklu „Pamięć o ludziach i dziełach”, przygotowana została       
w perspektywie nadchodzącego jubileuszu dwustulecia powstania Diecezji 
Sandomierskiej (1818-2018). Miejsce: Dom Długosza, 

12) 10.06.2011 r. – „Czy Pan Bóg jest szczęśliwy?”  – spotkanie poświęcone postaci         
i myśli filozoficznej Leszka Kołakowskiego, wydarzenie kulturalne poprowadził 
Tomasz Dostatni OP z zakonu dominikanów w Lublinie. Miejsce: Zamek 
sandomierski, 

13) 11.06.2011 r. – Koncert formacji muzycznej „Grupa Operacyjna” – 
organizatorami występu zespołu prezentującego muzykę hip-hop byli: Urząd Miejski 
w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury. Miejsce: Klub „Lapidarium”,  

14) 12.06.2011 r. – „Pistolet i łóŜko”-  przedstawienie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sandomierzu, autorem scenariusza i reŜyserami spektaklu byli: 
Magdalena Kossak i Zdzisław Walas, miejsce: Kino „Starówka”, 
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Sport 
 

1) 4.06.2011 r. – Turniej Przyjaźni – turniej piłki noŜnej chłopców z Niemiec i Polski  
z rocznika 1994 i młodszych, w zawodach wzięły udział druŜyny: FC Emmendingen 
03, ALIT OŜarów, SPARTA Dwikozy oraz UKS TRÓJKA Sandomierz, zwycięzca 
turnieju został Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” z Sandomierza, miejsce: Miejski 
Stadion Sportowy w Sandomierzu, 

2) 4.06.2011 r. – II Sandomierski Rajd Papieski – celem zorganizowanego rajdu 
rowerowego była promocja zdrowego i rodzinnego wypoczynku oraz propagowanie 
znaczących miejsc związanych z Ŝyciem religijnym i historią Ziemi Sandomierskiej, 
trasa rajdu wiodła z Sandomierza przez Obrazów, Świątniki, Byszów do Klimontowa. 

3) 5.06.2011 r. – Występ sandomierskich karateków na turnieju w Austrii – podczas 
Międzynarodowych Mistrzostw Karate Shinkyokushin w Wiedniu bardzo dobry 
występ zaliczyli sandomierscy karatecy, którzy w klasyfikacji druŜynowej, w 
kategorii juniorów wywalczyli drugie miejsce, indywidualnie na podium stanęli: 
Bartłomiej Czop, Bartłomiej Suska oraz Marcin Wrona, 

 
Promocja         

1) 4-6.06.2011 r. – Wizyta delegacji miasta Sandomierza we włoskiej Wolterze – 
podczas spotkania z władzami Volterry podjęto rozmowy dotyczące współpracy miast 
i ewentualnego zawarcia umowy partnerskiej, wskazano na moŜliwość wspólnego 
ubiegania się o środki unijne na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego   
a takŜe starań o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współpraca ma 
obejmować równieŜ wymianę młodzieŜy, do włoskiego miasteczka dostarczono 
materiały promocyjne Sandomierza, które będą rozprowadzane w centrum 
turystycznym, na czele sandomierskiej delegacji stała Pani Ewa Kondek – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza. 

 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz, 15.06.2011 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza   przedstawił zebranym  zasady  i terminy  
związane z wyborem na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego 
w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – pogratulował Panu Burmistrzowi  
tytułu  Super - Burmistrza Roku: ”Jest to Pana promocja, ale jest to równieŜ promocja 
Sandomierza.”  
 
- Zaprosił do zadawania pytań dot. informacji przedstawionych przez Burmistrza 
Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zapytał: 
- Czy Firma Zeetank będzie partycypowała w kosztach budowy drogi i czy zostanie 
dotrzymany termin „Zostaje 15 dni do przetargu” 
- Czy spalarnia przyszpitalna nie ma  wpływu na poziom Ŝycia ludzi w tym rejonie? 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jak juŜ informował: Miasto będzie  budować tę drogę z pieniędzy popowodziowych. 
- MoŜe zapewnić, iŜ terminy będą dotrzymane. 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, Ŝe: 
- W przypadku spalarni wszystkie  normy są spełnione. 
- Problemem pozostaje palenie plastikami w piecach. 
 
Z uwagi  na brak dalszych  zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – 
zamknął  punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję  (strona 6.) 
- Za zgodą Rady nie zostanie odczytany. 
- Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział, Ŝe Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta – 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VIII/61/2011 
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budŜetu za 2010 rok. 
 
Ad. 7 
  
Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
 z wykonania  budŜetu za 2010 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił – zgodnie z przepisami - Pana 
Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi 
Sandomierza. 
 



 9 

Pan Jacek Dybus odczytał wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza z tytułu wykonania budŜetu za 
2010 rok  (dokument w załączeniu). 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe obok projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Państwo Radni 
otrzymali kopię Uchwały VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach o Sprawozdaniu  
z wykonania budŜetu oraz Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej. 
- Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie Wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu i stwierdził, Ŝe 
wniosek został przez Radę  Miasta Sandomierz przyjęty. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe za zgodą 
Radnych projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium nie zostanie 
odczytany i zaprosił  zebranych do dyskusji. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” zdecydował się udzielić Panu Burmistrzowi  
absolutorium za 2010 rok pomimo pewnych niedociągnięć w wykonaniu budŜetu ’2010 ze 
względu na  klęskę powodzi  i związaną z tym konieczność zmian w budŜecie. 
- Nie zostały  wykonane bloki mieszkalne przy ulicy Mickiewicza 11-20,  ulica Lubelska, nie  
do końca jest czytelna sprawa dotacji dla Szpitala oraz zostały przesunięte pieniądze na  
kolejny rok  na  realizację Ogródka Jordanowskiego przy ulicy śółkiewskiego. 
- Klub Prawa i Sprawiedliwości  będzie obserwować realizację  budŜetu  w 2011 roku. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Rok 2010 był bardzo trudnym rokiem dla Miasta, a pomimo to Pan Burmistrz wykonał 
budŜet w 90% , zaś deficyt jest na poziomie  14% i „MoŜna tylko Panu pogratulować”. 
- Klub Radnych „Platformy Obywatelskiej” udzieli Panu Burmistrzowi absolutorium  
i  wyraŜa wolę współpracy. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przedmówcy juŜ „wszystko powiedzieli”. 
- Gratuluje tytułu Super Burmistrza Roku – Jednocześnie zauwaŜył, Ŝe ten tytuł zobowiązuje. 
- Są pewne nieścisłości w budŜecie uchwalonym i zrealizowanym. 
- Ma nadzieję, iŜ te inwestycje, których nie udało się zrealizować w 2010 roku zostaną 
wykonane w roku 2011. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Trzeba mieć świadomość, Ŝe Pan Burmistrz zrealizował w ubiegłym roku „jakby dwa 
budŜety” i za to chce szczególnie podziękować. 
- BudŜet 2010 był o 91 milionów zł większy niŜ zaplanowano. 
- W imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”  bardzo dziękuje. 
 
W zawiązku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”) 
- i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VIII/62/2011 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budŜetu za 
2010 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza pogratulował Panu 
Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza w imieniu Mieszkańców i Rady Miasta  
absolutorium za 2010 rok, wyraŜając jednocześnie nadzieję, iŜ rok 2011 będzie jeszcze 
lepszy. 
 
Pani Mariola Stępień oraz Pan Maciej Kuśmierz w imieniu Mieszkańców Sandomierza i 
Sandomierskich Radnych  wręczyli Panu Burmistrzowi wiązankę kwiatów. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie moŜna powiedzieć, iŜ budŜet nie został w pełni zrealizowany – JeŜeli zachodzą w 
budŜecie jakieś zmiany, to wyłącznie za zgodą  Rady Miasta. 
- Został „zbesztany” za zadania, będące w gestii Starosty (np. ulica Lubelska) i zaproponował, 
aby Pan Mirosław Czaja przedstawił problem na sesji Rady Powiatu. 
 - „Pan Czaja wyzwala we mnie chęć do dalszej, lepszej pracy.” 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Szpital jest w gestii Powiatu, ale w budŜecie 2010  Rada Miasta  przeznaczyła  pieniądze na   
Sandomierski Szpital. 
- Ulica Lubelska teŜ była w budŜecie ’2010 i „ma nadzieję, Ŝe będzie”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Podziękował za ogromny wkład pracy przy pracach nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu  
za 2010: Audytorowi – Panu Piotrowi Sołtykowi, Panu Cezaremu Gradzińskiemu -  
Skarbnikowi oraz Państwu Radnym. 
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Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe projekt uchwały został 
przygotowany na wniosek  Radnego – Pana Jacka Dybusa, który złoŜył rezygnację z pracy  
w Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr VIII/63/2011 
zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.   
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  powiedział, Ŝe  
- W/w projekt uchwały został zdjęty przez Pana Burmistrza z Porządku obrad poprzedniej 
sesji. 
- Prosi o opinię komisje merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały przed poprzednią sesją  
i zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Poprosił o: 
-  Odczytanie projektu uchwały. 
- Wyjaśnienie dlaczego Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały 
negatywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
-  W materiałach na sesję, na stronie Nr 9c Państwo Radni  mają obowiązującą uchwałę  
 z 2000 roku. 
- RóŜnica jest w podstawie prawnej. 
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Pan Andrzej Gleń  
 
Powiedział, Ŝe upłynął dłuŜszy czas od ostatniej sesji i nie pamięta  dokładnie  przyczyn  w/w 
opinii, a nie chciałby wprowadzić Państwa Radnych w błąd. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Zaproponował odczytanie  Protokołu z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe „wniósł niepokój” na Komisji BudŜetu i Finansów uwaŜając, Ŝe Rada przyjmie  
praktycznie górną, dopuszczalną granicę i kilku Radnych podzieliło tę opinię. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Opłata adiacencka wynosiła 25 % i nie ulega zmianie. 
- Zmianie ulega podstawa prawna. 
- Miasto płaci ogromne kwoty za wykup gruntu pod drogi i Państwo Radni powinni o tym 
pamiętać i dbać o finanse gminy. 
 
PoniewaŜ Pan Wojciech Czerwiec wycofał wniosek o odczytanie Protokołu z posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów  Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Zamknął dyskusję. 
- Odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
  z tytułu podziału nieruchomości. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały  się” od głosu) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr VIII/64/2011 
 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski  - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
 
Za zgoda Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, Ŝe:  
- Cieszy się, Ŝe obiekt przy ulicy śeromskiego zostanie sprzedany (bo juŜ wstydzimy się za  
budynek przy Zamkowej i La Monta), 
- NaleŜy zapytać ew. nabywcę o zamierzenia związane z tym budynkiem. 
- Gwoli przypomnienia: Budynek został przekazany WyŜszej Szkole Zawodowej jako adres  
– potem okazało się , Ŝe Miasto powinno dać jeszcze pieniądze na remont. 
- Tego typu zrujnowane obiekty szkodzą wizerunkowi Miasta. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- 5 lat temu zagłosował za przekazaniem tego budynku WyŜszej Szkole Zawodowej – 
Okazało się, Ŝe budynek, który jest bardzo związany z Sandomierzem uległ całkowitemu 
zniszczeniu. 
- Związek Nauczycielstwa Polskiego chciał ten budynek odkupić za symboliczną złotówkę  
i wyremontować. 
- Dobrze, Ŝe zostanie sprzedany, choć nie wierzy, iŜ zostanie odtworzony w dotychczasowej  
formie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Wyraził nadzieję, Ŝe budynek nie zostanie zburzony, tylko odtworzony w dotychczasowej 
formie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Prosi Pana Burmistrza, aby wybrać nabywcę, który przystąpi niezwłocznie do remontu tego 
budynku. 
- Przykłady budynków przy ulicy Zamkowej i La Monta powinny być przestrogą. 
- Sprzedając nieruchomość w sposób bezwarunkowy pozbawiamy się wpływu na losy 
nieruchomości i  moŜliwość ew. ingerencji. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe ma nadzieję, iŜ ZNP podejmie jeszcze raz negocjacje z Panem Burmistrzem. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe podejmując tę uchwałę wyraŜamy zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego, do którego moŜe przystąpić kaŜdy zainteresowany (i istotnym elementem 
będzie cena) 
-   Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
    (Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”). 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr VIII/65/2011 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej 
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Ad. 11 
                      
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna, 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały 
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”) 
- i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VIII/66/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 12 
  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 
rok  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VIII/67/2011 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok  

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 21 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VIII/68/2011 
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wznowił obrady VIII sesji Rady Miasta. 
- Przekazał prowadzenie obrad Panu Andrzejowi Bolewskiemu – Wiceprzewodniczącemu 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu  
3 Maja w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „wstrzymało się”  od głosu.  
Pan Andrzej Bolewski stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VIII/69/2011 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu 
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg  
publicznych i dworca, znajdujących się  na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
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Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 
usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz.  
 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „wstrzymało się” od głosu.  
Pan Andrzej Bolewski stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr VIII/70/2011  
w sprawie  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, 
znajdujących się  na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwał w sprawie  wygaśnięcia mandatów radnych  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Dziękuję Panie Przewodniczący. Punkt kolejny tj. pkt 16.  Dobrze, a więc Państwo otrzymali 
przed sesją, jest to w Porządku obrad. Rozumiem, czyli pkt 16 – Podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatów Radnych.  
 
Pan Burmistrz  prosi o głos. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza:  
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Punkt 16., 17., 18., to są jakieś punkty 
specyficzne. Ale zanim będą Państwo się do tego ustosunkowywać, to ja winien jestem 
Państwu informacje, Ŝe w tym roku Sandomierz obchodzi 725 lat funkcjonowania Rady 
Miasta Sandomierza. TakŜe prosiłbym o podejście do tego punktu w sposób godny i z pełną 
odpowiedzialnością, aby nie robić z Ratusza sandomierskiego targowicy, tylko się jednoczyć 
i budować dobro tego miasta.  
Podkreślam jeszcze raz, Ŝe posiadam dokument, który mówi o tym, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza funkcjonuje juŜ 725 lat. Jest tam równieŜ zapisane, Ŝe gdyby się odnalazł 
wcześniejszy dokument lokacyjny, (bo taki jest, bo taki był, ale najprawdopodobniej uległ 
spaleniu przy najazdach tatarskich), to ten dokument straci waŜność. TakŜe proszę przy tych 
punktach Szanowni Państwo naprawdę o wielki honor, szacunek i rozwagę i rozsądek, bo 
700, przepraszam 725 lat funkcjonowania Rady Miasta – to niejedno miasto moŜe sobie tylko 
pomarzyć i pozazdrościć. Dziękuję za uwagę. 
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Pan Andrzej Bolewski -  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Dziękuję Panu Burmistrzowi. Wracamy do Porządku. A więc jest to uchwała Rady Miasta  
z dnia 15.06.2011 roku dotycząca, dotycząca, podstawa prawna jest tu oczywiście  podana, 
dotycząca wygaśnięcia mandatu radnego konkretnie Pana Radnego Ryszarda, dotycząca 
radnego Ryszarda Lewandowskiego – Oczywiście, oczywiście ten temat był przedmiotem 
obrad Komisji Praworządności, strony z tego co mi wiadomo, strony były zaproszone, proszę 
w tym momencie o opinię komisji praworządności. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  
 
Panie Wiceprzewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Praworządności 
w dniu 11.06.2011 roku opiniowała projekty uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów 
Radnych, które Państwo radni mają w materiałach na sesję, gdzie w paragrafie 2 zaczyna się 
od „stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego”. Stanowisko Komisji Praworządności jest 
następujące: - Po rozpatrzeniu dokumentów związanych z zarzutem prowadzenia działalności 
gospodarczej na mieniu komunalnym Gminy przez Radnych - i tutaj do wszystkich czyli do: 
Pana Ryszarda Lewandowskiego, do Pana Macieja Skorupy, do Pana Janusza Sochackiego 
stwierdziła, Ŝe niespełnione są przesłanki formalne określone przez ustawę o samorządzie 
terytorialnym w zakresie wykonywania z wykorzystaniem mienia Gminy, ani wykonywania 
innej działalności, której radny jest członkiem organu zarządzającego spółką, albo występuje 
jako jej  przedstawiciel w prowadzeniu działalności gospodarczej.  
W związku z powyŜszym komisja wydała negatywną opinię do wszystkich trzech uchwał, 
czyli krótko mówiąc, komisja wyraziła opinię, Ŝe nie zachodzą przesłanki, które, wobec 
których moŜna by było uchylić mandaty wyŜej wymienionym radnym. Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Czy któryś z radnych chciałby zabrać głos? 
 
Pan Mirosław Czaja – Radny Miasta Sandomierza 
 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja swoją opinię wyraziłem juŜ  
na poprzedniej sesji na ten temat. Ja chciałbym tylko zakomunikować, Ŝe Klub PiS nie będzie 
głosował w tym temacie, w ogóle nie będziemy się wdawać w te rozgrywki personalne  
i polemiki. Są waŜniejsze sprawy, ja chciałem tylko powiedzieć, Ŝe tutaj cierpi wizerunek 
wszystkich Radnych, prawda równieŜ tych którzy tu nie uczestniczą i nam po prostu wstyd, 
staliśmy się pewnego rodzaju, moim zdaniem pośmiewiskiem, bo ten temat od kilku tygodni 
nie schodzi z łam mediów. No cóŜ, cóŜ tu moŜna powiedzieć. Mam nadzieję, Ŝe ten temat się 
zakończy, cieszę się, Ŝe to się tak zakończyło, chociaŜ tak jak mówię – mleko się rozlało. 
Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Dziękuję bardzo, proszę Pana Czerwca. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Miasta Sandomierza 
 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szkoda Ŝe tak późno, Ŝe tak miłe słowa pan 
powiedział bo wizerunek rady nie cierpi juŜ nie od wczoraj, nie tygodnia tylko od prawie co 
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najmniej 4 lat. Zawsze, jakoś tak za pięć dwunasta  pewne rzeczy próbujemy rozwiązać. No 
myślę, Ŝe juŜ na tyle jesteśmy pewnymi rzeczami związani z radą, Ŝe za pięć dwunasta 
pewnych rzeczy nie da się rozwiązać. Klub Radnych „Kocham Sandomierz” skierował do 
Pana wiceprzewodniczącego Andrzeja Bolewskiego pismo:  
„Klub Radnych „Kocham Sandomierz” prosi o informację, jakie kroki podjął Pan 
Wiceprzewodniczący w sprawie rozpatrzenia zarzutów w stosunku do Pana Ryszarda 
Lewandowskiego, Macieja Skorupy, Janusza Sochackiego związanych z zarzutem 
prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym przez w/w Radnych Miasta 
Sandomierza.” 
I to składam na ręce Pana Przewodniczącego i myślę, Ŝe to Pan przewodniczący najszybciej 
na to odpisze.  
Natomiast nie będąc członkiem klubu, Komisji Praworządności pokusiłem się o bycie  na 
ostatnich dwóch komisjach i chciałem odczytać takie oświadczenie naszego  Klubu: 
„Klub Radnych „Kocham Sandomierz” wyraŜa stanowczy protest przeciwko stylowi w jakim 
prowadzone są ostatnio posiedzenia Komisji Praworządności. Tematy, które Komisja 
powinna rzetelnie wyjaśnić zostały potraktowane tendencyjnie i wybiórczo. Komisja nie 
wykazała dobrej woli, a Pan Przewodniczący nie potrafił wznieść się ponad sztuczne i 
wyolbrzymiane podziały w Radzie i rzetelnie wyjaśnić poruszane sprawy. Pan 
Przewodniczący pokazał jak Temida moŜe być ślepa i podatna na róŜne naciski. Nie wróŜy to 
dobrze dalszej pracy Komisji. Stoimy na stanowisku, Ŝe przewodniczący komisji powinien 
być rzecznikiem całej Rady, a nie kilku jej członków. Z racji wykonywanej pracy zawodowej 
i ślubowania jakie złoŜył na początku kadencji, powinien być tego świadomy.” 
Trzecie pytanie. Zwracam się do  Członków Klubu  Radnych Platformy Obywatelskiej: Czy 
w świetle dokumentów które mieliście do wglądu, jesteście teraz świadomi podjętych decyzji 
w sprawie radnych wobec których są postawione zarzuty. Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Pan radny NiŜyński, proszę. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza  
  
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Radny. Chciałem Panu powiedzieć, 
Ŝe kaŜdy z nas nie jest wataŜką sandomierskim. To, Ŝe chcieliśmy Ŝeby komisja się jeszcze 
raz odbyła, chcielibyśmy Ŝebyśmy jeszcze raz porozmawiali. I z tego co widzę wyszło na 
nasze, Ŝe wyście porozmawiali. I najwaŜniejsza rzecz Proszę Pana dla nas to jest dobro 
naszego miasta. Burmistrz miał w tamtym roku bardzo duŜe kłopoty ze względu na powódź, 
zorganizował bardzo dobrze budŜet i proszę zauwaŜyć, Ŝe w tej chwili powinniśmy wszystko 
tak robić, aby nasze miasto się rozwijało. Mamy 725 lat juŜ tradycji. TakŜe utrzymujmy te 
tradycje w jak najlepszej kondycji. Dziękuję serdecznie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Dziękuję bardzo zgłosił się Pan Radny Skorupa proszę. 
 
Pan Maciej  Skorupa –  
 
Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, duŜo przykrych słów dzisiaj (…)  
Ja się pozwolę odnieść do głosu kolegi Mirka. Bijatyka, nieładne słowa do nas. Ja jestem, 
wydaje mi się skrzywdzony. Ja bronię tu swojego dobrego honoru i nikt tego prawa mi nie 
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moŜe odmówić. To po pierwsze. Po drugie Ŝebym wyjaśnił sytuację, bo jakieś dziwne 
zamieszanie powstało. Zgłosił się do mnie Pan Radny Jacek Dybus i dziękuję mu za to 
bardzo. Mogliśmy spokojnie, długo ze sobą porozmawiać. Ja jestem otwarty na wszystkie 
tego typu rozmowy. Uzgodnienia jakie wtedy dokonaliśmy wydaje mi się były fajne: Nie ma 
co robić z tego zamieszania. Spokojnie na komisji wyjaśnijmy sprawę. Tylko warunek był 
taki - wyjaśnijmy sprawę. Nie chcę nikomu robić przykrości, wierzcie mi. Tylko, Ŝe  prawda 
jest jedna. Nie moŜemy jej zamiatać pod dywan jeŜeli dotyczy ona kogoś, kogokolwiek z tej 
Rady. Kogokolwiek. Czy on jest przewodniczącym czy zwykłym radnym. KaŜdy ma prawo 
się obronić, a róŜne instancje będą ……. Tyle, Szanowni Państwo. To nie jest Ŝaden zamach. 
Bronię dobrego imienia. Dziękuję. 
  
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Dziękuję, udzielam głosu Panu Radnemu Dybusowi. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza 
 
Szanowna Rado, drodzy Koledzy. Po prostu z własnej, nie przymuszonej woli, próbował 
pogodzić wszystkich, który po prostu w tej radzie, mają troszeczkę ze sobą na pieńku.  
Rozmawiałem z Panem Maciejem, jak Pan powiedział, pierwszy raz tak długo, 
rozmawialiśmy chyba trzykrotnie. Rozmawiałem równieŜ z Panem Przewodniczącym 
Sochackim, rozmawiałem z Przewodniczącymi Klubów Razem, rozmawiałem z 
Przewodniczącym Klubu SLD, Nasze Miasto, nie rozmawiałem z Prawem i Sprawiedliwością 
poniewaŜ Koledzy zawsze umiarkowane, w sposób zasadniczy  potrafią, potrafią dyskutować 
z nami, ze wszystkimi między sobą.  
Po tych rozmowach  wywnioskowałem i byłem pewny, Ŝe wszyscy zrozumieli cel, mój cel., 
Zrozumiałem, jestem równieŜ pewny, wnioskowałem, Ŝe wszyscy wiedzą, Ŝe wyborcy 
wybrali nas po to Ŝebyśmy dbali o ich interesy, o interesy miasta, a nie zajmowali się przede 
wszystkim naszymi sprawami.  
Jak rozmawialiśmy o tym, Ŝe wszystkie swoje niejasności trzeba wyjaśnić na komisji. - I tutaj 
muszę obronić Pana Przewodniczącego, młodego przewodniczącego, który od razu na sam 
początek, po prostu został poddany strasznej krytyce. Myślę, Ŝe niepotrzebnie. PoniewaŜ  
chyba Pan przyzna, Panie Macieju, Ŝe dopiero na tą komisję ostatnią, na której była ostatnia 
opinia, otrzymał informacje których nie miał wcześniej i których nie mógł przedstawić 
członkom komisji. On to zrobił teraz i te dokumenty w diametralny sposób zmieniły stosunek 
Komisji do Pańskich materiałów i do Pańskiej sytuacji.  
RównieŜ analizując wszystkie, bo byłem obecny na tej ostatniej komisji, z racji tej, Ŝe 
chciałem zorientować się na ile moje wysiłki przyniosły efekt. Myślę, Ŝe one przyniosą, Ŝe 
dzisiaj przestaniemy juŜ na siebie wylewać kubły brudów i nie zaczniemy jak zwykle na 
siebie krzyczeć i wypowiadać coś co nie ma sensu. UwaŜam, Ŝe dzisiejsze nasze spotkanie na 
ten temat, punkt w naszym programie, będzie ostatnim punktem, który jest przykry dla 
wszystkich. I tego bym Ŝyczył po prostu wszystkim. Skończmy wzajemne oskarŜanie się, 
wzajemne szukanie prawdy, a zajmijmy się pracą dla dobra miasta i dla dobra Jego 
mieszkańców. Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Dziękuję, a ja stwierdzam tylko, Ŝe jeśli moŜna, odnośnie postępowania, procedury, która 
przewiduje w takich przypadkach statut, ustawa. Przyznam się szczerze, Ŝe specjalnie 
uwraŜliwiony byłem, Ŝeby ta procedura przebiegała zgodnie z, zgodnie z stanowiącymi w tej 
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kwestii dokumentami. Nie chce polemizować. Stwierdzam fakty. Bo szczególnie, będąc na 
ostatniej Komisji Praworządności nie jestem członkiem, byłem słuchaczem, ale miałem 
prawo po prostu śledzić postępowanie pracy komisji praworządności. Proszę pan chciałby? 
Proszę.   
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
 Ja chciałbym się odnieść jeszcze do tego co mówił Pan Jacek Dybus. Ja nie kwestionuję 
całego postępowania, ja kwestionuję niedokładność jednego i Państwo wiedzą o co mi chodzi. 
Sprawa dotycząca Pana Ryszarda Lewandowskiego - jest opinia prawna. Ja nie jestem 
prawnikiem i nie chcę oceniać. Czy w sprawie Pana Macieja Skorupy - jest opinia prawna 
wydana kiedyś tam, nie chcę jej oceniać. Ale w sprawie Pana Przewodniczącego Janusza 
Sochackiego nie ma tej opinii prawnej, na komisji jej nie było. Jak, jak wszyscy podjęli 
decyzję? O to mi chodzi, o to mi chodzi, Tyle. Dziękuję  
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Radny Sochacki prosił o głos, udzielam. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Miasta Sandomierza  
 
Prosił mnie Pan Dybus rozmawiając, abym głosu nie zabierał, ale wydaje mi się Ŝe  
powinienem parę słów powiedzieć. 
Nie mam Ŝadnych wątpliwości, Ŝe nie dotyczy, Ŝe nie chodzi tutaj w całej tej sprawie o Pana 
Lewandowskiego, czy o mnie - tylko chodzi o Burmistrza. Zmienia się układ w koalicji. O ile 
Pan Lewandowski by przestał być radnym, to na miejsce Pana Lewandowskiego szykuje się, 
czy ma ochotę, czy wstąpił by Pan Teter.  
Nie muszę nikogo przekonywać, Ŝe (…) chcę oświadczyć, Ŝe od kilku lat, przynajmniej 
trzech lat jestem systematycznie, konsekwentnie i perfidnie pomawiany. Oczerniony zostałem 
przez grupę radnych, w tym Pana Skorupę, Pana Czerwca w donosie do prokuratury dwa i pół 
roku temu, gdzie zarzucono mi wszystko,(..) Prokuratura nawet nie wszczęła śledztwa.  
Moi pracownicy są zaczepiani przez jednego z radnych, byli zaczepiani przez jednego  
z radnych – konkretnie moja pracownica (Radny obecny tutaj), gdzie szydzono ze mnie  
i wyśmiewano i robiono aluzje na temat mojej osoby. Do jednego z Radnych skomentowano 
na mój temat, nie tak dawno, ok. roku, Ŝe juŜ niedługo Sochacki będzie dyrektorem, my go 
załatwimy, my go odwołamy.  
Teraz wysłano na adres Wojewody donos na mnie - bo jak inaczej nazwać pismo, do którego 
nie dołączono ani jednego  dokumentu. 
 
Pan Jerzy Sałata – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Przepraszam dołączyłem dokument z PGKiM, proszę nie kłamać! 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Miasta Sandomierza 
 
Mówię o piśmie Klubu Kocham Sandomierz, wszyscy radni otrzymali je tutaj  na sesji. Nie 
załączono do niego Ŝadnego dokumentu.  
Napisano na mój temat rzeczy nieprawdziwe, chociaŜby to, Ŝe obsługuje mój bank firmy 
komunalne co jest nieprawdą np.: Giełdę - PKO BP w ogóle nie obsługuje giełdy, PEC 
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rachunek pomocniczy, rachunek zasadniczy prowadzi w Banku Spółdzielczym, a nie ma w 
moim banku.  
Napisano to bez jakichkolwiek dowodów, jest to pomówienie mnie, obniŜenie mojej pozycji, 
mojej opinii w społeczeństwie.  
Po wpłynięciu tego pisma od Wojewody, przekazanie tego pisma od Wojewody, zmuszony 
byłem udowadniać ja, Ŝe nie jestem proszę państwa, wielbłądem, Ŝe to jest nieprawda. 
Musiałem ściągać z róŜnych instytucji dokumenty, przedkładać Panu Bolewskiemu, Ŝe 
bankomatu nie obsługuję, Ŝe PEC-u nie obsługuję, Ŝe PGKiM-u nie obsługuję, Ŝe Giełdy nie 
obsługuję. Na mnie spoczął obowiązek udowodnienia winy, gdyŜ postawiono mi zarzuty 
gołosłowne. Jest to kolejne pomówienie. Proszę Państwa: Oświadczam, Ŝe oddział, którym 
kieruję nie zajmował się obligacjami, nie obsługuje   PEC-u, PGKiM_u, Giełdy, Ŝadnej spółki 
komunalnej. Dziękuję. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
Znowu padło wiele przykrych słów. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, poniewaŜ takie sprawy 
powinniśmy robić systematycznie. Ja pamiętam poprzednią kadencję: kto był osobą  
donoszącą na Pana Bolewskiego? Ja? Czy „Kocham Sandomierz”? Pan to zrobił. Tu na tej 
sali. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
A na mnie ileście namaścili? 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Panowie, uspokójmy się. Bardzo proszę, nie pozwolę jako prowadzący sesję. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
A co do prawdomówności. I dowody i dowody. Mam przed sobą faktury. Sprzedawca 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. 27-600 Sandomierz ul. 
Przemysłowa 12. Czy to nie jest nasze przedsiębiorstwo?  
Mające 100 % kapitału miasta. PGKiM nie jest nasze? Konto, bank PKO BP Oddział 
Sandomierz, po numerach. Czy coś pani chce powiedzieć? 10204926 to jest  numer jakiegoś 
banku z Polski ? Z Ostrowca? Czy Sandomierskiego oddziału. Tyle. Dziękuję bardzo. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Proszę Państwa .Jeszcze parę minut temu apelowaliśmy o spokój, o rozsądek, o powagę tego 
miejsca w którym się znajdujemy, dlatego niech to będzie przyznam się szczerze, Ŝe nie ma 
miejsca na ta dyskusję, rozstrzyganie wątpliwości i kwestii spornych. Tak podeszłem do 
swojego zadania, które mi tu powierzyła pani Wojewoda i myślałem, Ŝe tym ostatecznym 
jakby programem rady będzie merytoryczna komisja, gdzie zapadnie dyskusja, strony były 
zaproszone, dyskutowane. Prosiłbym mimo wszystko, apeluję, przecieŜ takie deklaracje 
padały przed chwilą i o rozsądek itd. śebyśmy starali się podchodzić merytorycznie i nie 
przedłuŜać, skoncentrować się na sprawie, proszę Pan Radny Sochacki chce  zabrać jeszcze 
głos. 
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Pan Janusz Sochacki – Radny Miasta Sandomierza  
 
Proszę Państwa. Cały podstęp polega na tym, Ŝe sprawy rozpatrywała Komisja 
Praworządności. Na Komisji Praworządności byli obecni Pan Skorupa i Pan Czerwiec. Mogli 
wszystko powiedzieć. Przewodniczący nie blokował. Mogli pokazać rachunki, mogli pokazać 
faktury, mogli pokazać konta, mogli zapytać o konta. Ja teŜ byłem na tej  komisji. Panowie, 
nie pytali, śmiem twierdzić, Ŝe nie pytali z premedytacją, bo uzyskali by konkretną, 
wyczerpującą odpowiedź. Panowie wolą tutaj zapytać, pod publiczkę, gdzie trudno wyciągnąć 
dokumenty na kaŜdy, najbardziej absurdalny, zarzut. Od lat proszę Państwa, w kaŜdym 
banku, w kaŜdym duŜym banku konta są odmiejscowione, odmiejscowione tzn. ze konto 
obsługiwane PGKiM moŜe być w Szczecinie, Krakowie. To raz. I to tłumaczyłem 
wielokrotnie proszę państwa. To, Ŝe PGKiM podaje konto i najbliŜszy bank to chyba 
normalne, Ŝe sobie Ŝyczy, aby wpłacać w tym banku, to nie znaczy, Ŝe mój oddział obsługuje 
PGKiM. Mój oddział moŜe najwyŜej proszę państwa, obsługiwać klientów PGKiM z wpłatą  
i wypłatą, nawet nie z wypłatą. Ani mój oddział, ani moi pracownicy nie mają moŜliwości 
robienia jakichkolwiek operacji na kontach PGKiM-u, Urzędu Miasta, PEC-u, Giełdy, Giełdy 
w ogóle (BPH prowadzi) nie ma Ŝadnej umowy aktualnej, którą ja bym podpisał z PEC-em, 
PGKiM-em, Nie ma umowy na obligacje, którą ja bym podpisał, negocjował itd. Na te 
sprawy, na te zarzuty ja mam Proszę Państwa dokumenty, bo poprosiłem sobie od jednostki, 
która obsługuje PGKiM o zaświadczenie, Ŝe oni obsługują. Poprosiłem sobie zaświadczenie 
od Pana Skarbnika, kto obsługuje obligacje komunalne, kto negocjował, z kim podpisał 
umowy. Poprosiłem o zaświadczenie kto obsługuje bankomat, w jakim zakresie.  
Ja tych rzeczy nie robię. Robią określone komórki nie związane ze mną z bankiem. 
Oczywiście do Panów to nie dociera, Panom wygodniej byłoby przyjąć, Ŝe tak jest. 
Chciałbym być prezesem całego banku, mieć pobory jak On ma. Nie jestem prezesem całego 
banku.  
Problem w tym, Ŝe na kolejną sesję Pan Skorupa przychodzi z materiałami, które wyciąga z 
rękawa, Ja nie mam akurat teraz dokumentu Ŝeby pokazać, chociaŜ mam to w komputerze i 
jestem w stanie pokazać. Nie go mam przy sobie, bo sprawa merytorycznie była na komisji.  
A co do opinii prawnej - jak moŜna było wydać opinię prawną w oparciu o bezpodstawne 
pismo Klubu „Kocham Sandomierz”?. Klub „Kocham Sandomierz” nie przedstawił Ŝadnego 
dokumentu, w oparciu którego moŜna było opinię wydać. I domaganie się teraz opinii radcy 
prawnego, skoro się nie dało Ŝadnej podstawy do wydania opinii to jest Proszę Państwa 
troszeczkę makiawelizm. Dziękuję 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Ja Państwa przepraszam, ad vocem, Proszę ciszej. To będzie w kolejnym punkcie, sprawa 
radnego Sochackiego. Dzisiaj, teraz przedstawiłem projekt uchwały dotyczący Pana Radnego 
Lewandowskiego i nie Ŝyczę sobie komentowania na pozostały temat, inny poza 
 
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza 
  
Pan mi zabrania ad vocem ? 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Nie, Panie radny nie będzie, za chwilę, za chwilę będzie sprawa Pana radnego Sochackiego i 
Pan zabierze wtedy głos. 
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Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
Ja chcę zabrać głos teraz. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
 Sekundeczkę, sekundeczkę,  Ja naprawdę nie zabieram nikomu głosu, Szczególnie radnym, 
bo mają do tego prawo. Tylko prosiłbym, chcę uporządkować postępowanie 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
Za pięć minut moŜe ta sprawa nie mieć sensu. Proszę o głos. 
 
Pan Andrzej Bolewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
To niemoŜliwe, nie sensu. To są trzy róŜne sprawy, Proszę ad vocem. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Miasta Sandomierza 
 
Nie, Panie Przewodniczący, nie, nie ja podnoszę juŜ rękę. 
  
Pan Maciej Skorupa - Radny Miasta Sandomierza 
 
Dzisiaj, dzisiaj dostałem określony dokument przed sesją. Na co jest świadek nawet tu na tej 
sali. Stąd dzisiaj to wyciągnąłem Panie Przewodniczący. Druga sprawa dotycząca opinii. Nie 
miał Pan Ŝadnych obiekcji występując o opinię na mój temat do prawników. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
 Dobra, dziękuje bardzo. 
 
Pan Zbigniew Rusak - Radny Miasta Sandomierza 
 
Panie Przewodniczący zgłaszam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i poddanie tej 
uchwały pod głosowanie. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Proszę, Wpłynął wniosek formalny Pana Zbigniewa Rusaka o zamknięcie dyskusji, 
głosujemy. 
 
Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Ja się zgłaszałem przed wnioskiem formalnym do dyskusji. W tym punkcie. 
 
 Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Oczywiście. W wolnych wnioskach będzie Pan, Głosujemy wniosek Pana radnego Rusaka 
formalny o zamknięcie dyskusji. 
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Pan Władysław Teter - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zamykacie ludziom gębę, nie pozwalacie dojść do prawdy. W związku z tym to jest 
demokracja? To jest hańba. Ja zgłaszałem się Panie Przewodniczący Bolewski, wyjaśnienie 
sprawy 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Głosujemy za zamknięciem dyskusji. 
 
Pan Władysław Teter - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Prosiłem  przed zamknięciem o głos, pan jest stronniczy równieŜ. 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Drodzy Państwo: kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sekundę proszę mi umoŜliwi ć 
prowadzenie sesji, bo będę odbierał państwu głosy. To jest moje prawo. Proszę Panie 
przewodniczący, sekretarzu o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
15 osób ”za”, 6 osób nie głosowało. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Proszę zapisać za wnioskiem Pana radnego Rusaka było głosów 16 ?. 15, a 6 osób nie 
głosowało. 
  
Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Panie Przewodniczący proszę zaprotokołować, Ŝe Pan nie udzielił głosu mieszkańcowi 
Sandomierza. Władysław Teter – nazwisko moje. Zgłaszałem się przed zamknięciem dyskusji 
w tym punkcie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Szanowni Państwo, jeśli moŜna. Nie jestem pierwszą kadencję radnym i nie dopuściłbym do 
sytuacji, gdybym się nie upewnił, o moich uprawnieniach i jak to wygląda w kontekście 
statutu i ustawy o samorządzie. Dlatego w czasie przerwy konsultowałem to z radcą 
prawnym. I tyle. Udzielę Panu głos w wolnych wnioskach i zapytaniach. 
 
Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Ale to będzie musztarda po obiedzie Panie Przewodniczący 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Trudno. Bardzo proszę. 
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Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Ale pytanie moje jest takie: Czy  mieszkaniec w tym punkcie nie moŜe zabrać głosu? Proszę 
zaprotokołować. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Dziękuje bardzo. A więc czytam projekt, projekt  uchwały jest to kolejna  Uchwała Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
Podana jest na wstępie podstawa prawna  i odczytam ją 
 
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad (proszę o ciszę, proszę o ciszę) rad powiatów i sejmików 
województw (t.j.Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w zw. z art. 24 f ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje 
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Miasta Sandomierza Pana Ryszarda 
Lewandowskiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z 
prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy 
Sandomierz. 
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do niezwłocznego przesłania niniejszej 
uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach oraz 
doręczenia jej radnemu - Panu Ryszardowi Lewandowskiemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 
Proszę kto z Państwa Radnych głosuje za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Pana 
Ryszarda Lewandowskiego? Nie widzę. Kto jest przeciw?  
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
15 osób przeciw.  
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Kto się wstrzymał od głosu? A więc piszemy 6 osób nie skorzystało z uprawnienia do 
głosowania w tym równieŜ, w tym równieŜ zainteresowany czyli Pan Radny Ryszard 
Lewandowski. Dziękuję.  
Przechodzimy do kolejnej sprawy tj. kolejny projekt uchwały dotyczący wygaśnięcia 
mandatu Pana Macieja Skorupy, w materiałach jest to strona 16a -  podobnie jak w tamtym 
przypadku. Proszę. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
Jeszcze mała pomyłka, bo Pan Lewandowski w ogóle nie głosował. TakŜe jest 7 osób, czyli 
14 osób głosowało  przeciw. 
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Pan Andrzej  Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Zaznaczyłem, zaznaczyłem to, podobnie, podobny przypadek był przedmiotem równieŜ 
opiniowania Komisji Praworządności i proszę Pana Przewodniczącego o wykładnię. Kto jest 
z radnych za zabraniem głosu? Proszę. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Miasta Sandomierza 
 
Składam, składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przejście do 
głosowania – tej uchwały. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Radny Rusak zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały. 
Proszę głosujemy, kto z radnych jest za zamknięciem dyskusji? 
 
 Pan Krzysztof NiŜyński –  Radny Miasta Sandomierza 
 
15 osób” za” 
 
Pan Andrzej Bolewski  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Kto jest „przeciw”? Nie widzę. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
  
6 osób wstrzymało się od głosu. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Nie ma wstrzymujących się głosów, 6 osób, 6 radnych nie skorzystało, nie brało udziału w 
głosowaniu. Czytam projekt uchwały, ja wiem, Ŝe jest to samo, ale dotyczy to indywidualnie 
kaŜdej osoby i ja mam obowiązek odczytać.  
Kolejna uchwała Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. Nie będę czytał podstawy prawnej 
 
Rada miasta uchwala co następuje: Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (t.j.Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w zw. z art. 24 f ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje 
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Miasta Sandomierza Pana Macieja Skorupy 
z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Sandomierz. 
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do niezwłocznego przesłania 

niniejszej uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach 
oraz doręczenia jej radnemu - Panu Maciejowi Skorupie. 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 
Szanowni Państwo Radni przystępujemy do głosowania.  
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Kto jest za wygaśnięciem mandatu Pana Radnego Macieja Skorupy – głosujemy. Stwierdzam, 
Ŝe nikt. Kto jest przeciw? 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
14 osób. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Kto się wstrzymał? 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
1 osoba wstrzymała się. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
1 osoba się wstrzymała się od głosowania, 6 osób nie brało udziału  
 
Dziękuję, kolejna uchwała Rady Miasta z dnia 15.06.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu 
Pana radnego Janusza Sochackiego. Podobnie procedura była stosowna przeprowadzona. 
Osobiście Pani Wojewoda skierowała pismo w tej sprawie do mnie. 
 
Pan Andrzej Gleń  – Radny Miasta Sandomierza 
 
Nie tylko, do Pana Lewandowskiego 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
TakŜe szczegółowo po prostu w tej kwestii całą procedurę przeprowadziłem. Przeczytam 
projekt tejŜe uchwały Jest to kolejna uchwała z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego  
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Przepraszam Panie Przewodniczący, bo Pan powiedział, Ŝe przeprowadził Pan całą procedurę 
i niech Pan powie co wynikło z tej procedury. 
 
Pan Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Panie Burmistrzu proszę mi nie przerywać. 
 
Pan Jerzy Borowski –  Burmistrz Sandomierza 
 
Ja przepraszam. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Dziękuję 
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
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poz. 1547 ze zm.) w zw. z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co następuje 
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Miasta Sandomierza Pana Janusza 
Sochackiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z 
prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy 
Sandomierz. 
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do niezwłocznego przesłania niniejszej 
uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach oraz 
doręczenia jej radnemu - Panu Januszowi Sochackiemu. 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

Głos - Pan radny Rusak 
 
Pan  Zbigniew Rusak – Radny Miasta Sandomierza 
 
Panie Przewodniczący, składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie  
i przejście do głosowania nad uchwałą. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Padł wniosek formalny Pana radnego Rusaka o zamknięcie dyskusji. I proszę przegłosujemy, 
kto jest za wnioskiem aby dyskusję zamknąć? 
 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza 
 
15 osób „za” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, Ŝe 
pozostałe 6 osób nie skorzystało z prawa do głosowania. Więc całą uchwałę przeczytałem, 
poddaję uchwałę pod głosowanie, czyli: Kto z Państwa Radnych jest za wygaśnięciem 
mandatu Pana radnego Janusza Sochackiego. Głosujemy, proszę, nie widzę. Kto jest przeciw? 
14 osób „przeciw”. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, Ŝe 7 głosów nie skorzystało z 
prawa głosowania, w tym równieŜ Pan Radny Sochacki.  
Dziękuję bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad, a więc to jest ta 
uchwała, którą Pan Burmistrz wprowadził dzisiaj na sesji. 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna. 
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Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu (1 osoba nie 
głosowała) 
Pan Andrzej Bolewski stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr VIII/71/2011 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 
2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków. 
 
Ad 18.  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dokonał analizy Oświadczeń majątkowych złoŜonych przez Państwa Radnych i stwierdził 
drobne błędy (ale nie dyskwalifikujące dokument).  
Jeden z Radnych został poproszony o dokonanie korekty Oświadczenia majątkowego. 
Dziękuje Panu Leszkowi Komendzie – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego za pomoc 
przy analizie w/w Oświadczeń. 
- Rozpatrzył szereg pism skierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  
- Wystosował pismo do Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach o zbadanie Oświadczenia 
majątkowego radnego – Pana Ryszarda Lewandowskiego  
Jednocześnie Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, Ŝe nie 
ujawnienie dochodów w Oświadczeniu majątkowym nie skutkuje utratą mandatu. 
 
Ad. 19 
 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Często niewielka pomoc finansowa dodaje obdarowanym energii: przykład 10 tys. zł  
przekazane sekcji siatkówki dziewcząt i 3 zespoły weszły do rozgrywek szczebla centralnego.  
Podobnie było z Klubem Sportowym „Wisła” 
- Osiągnięcia sportowców są reklamą dla Sandomierza. 
-  Dziękuje Panu Burmistrzowi za pomoc Sportowcom. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wnioskuje, aby w Statucie Miasta Sandomierza  w § 43 punkt 10 „Przewodniczący moŜe 
udzielić głosu osobie nie będącej radnym” wyraz „moŜe” zmienić na „ma obowiązek”. 
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- Nie moŜna było rozpatrzyć tematów na Komisji Praworządności, bo juŜ na początku obrad 
został przegłosowany wniosek o zamknięcie dyskusji. 
- Na spotkaniu w Milczanach Pan Burmistrz namawiał Mieszkańców do przyłączenia się do 
Sandomierza, a do dzisiaj nie zostało wykonane oświetlenie na ulicy Mickiewicza. Radny 
uwaŜa, Ŝe zakończenie tej inwestycji zostałoby przychylnie odebrane przez Mieszkańców 
Milczan. 
- W okolicy Gołębic w wielu miejscach jest uszkodzona droga i „grozi wypadkiem”. 
- Wielu Mieszkańców Sandomierza prosi o wykonanie ścieŜki rowerowej łączącej kilka 
ciekawych miejsc w Sandomierzu. 
- Po ostatnich artykułach w prasie Mieszkańcy Miasta są zaniepokojeni wynikami rozmów ze 
Starostą Sandomierskim w/s ulicy Staromiejskiej. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Zapytał o ew. propozycje przebiegu trasy rowerowej. 
- Powiedział: 
      - „Pan mnie atakuje za nie swoją ulicę.” 
      -  Miasto wykonało dokumentację, wszystkie  zaangaŜowane podmioty  znają zakres 
robót do wykonania (PGKiM, Gazy, Zakład Energetyczny) – Teraz jest potrzebna dobra wola 
Starosty. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Powiedział, Ŝe w Parku Miejskim  ptaki nie pozwalają spokojnie przejść. 
- Prosi o odpowiedź na piśmie: Jakie stawki obowiązują w obszarze Starego Miasta przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
  
Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział o realizacji ulicy Kochanowskiego i moŜliwościach rozwoju budownictwa 
jednorodzinnego. 
- Zapytał o „stan rzeczy” w sprawie Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał: Czy kabel elektryczny w osłonce biegnący wokół Ratusza nie zagraŜa 
bezpieczeństwu ludzi i kto wydał zgodę na takie rozwiązanie ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
- Poprosił o uporządkowanie  prowizorycznego wału i naprawienie 2 przęseł. 
- Podziękował wszystkim słuŜbom za wysiłek włoŜony w uporządkowanie terenów po 
powodzi i umoŜliwienie ludziom godziwego Ŝycia. 
- Odczytał pismo skierowane do Pana Burmistrza z prośbą o odpowiedź. 
- Przeprosił za ew. niedociągnięcia w prowadzeniu sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Władysław Teter – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Aby być radnym naleŜy wyrazić zgodę i złoŜyć ślubowanie i prosi Pana Janusza 
Sochackiego, aby „nie robił aluzji” i nie straszył „moją osobą jak Babą Jagą dzieci”. 
- Na posiedzeniu Komisji Praworządności (w którym uczestniczył) prosił Przewodniczącego 
Komisji, aby na sesji nie stawała sprawa Pana Ryszarda Lewandowskiego „Bo ta sprawa nie 
jest  przygotowana do zajęcia stanowiska przez Radę”. 
- Pan Jerzy Sałata przedstawił 2 zarzuty: Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej PGKiM oraz   
brak informacji w Oświadczeniu majątkowym o pobieraniu pieniędzy za pracę w Radzie 
Nadzorczej  Wodociągów Tarnobrzeskich w wysokości: w 2009 roku kwoty - 3 465,00 zł, w 
2010 roku  kwoty – 4 476,00 zł. 
- Nie ma opinii radcy prawnego w tej sprawie, a kompetencją Urzędu Skarbowego - do 
którego Pan Janusz Sochacki wysłał pismo - są podatki. 
- W w/w sprawie naleŜało wystąpić do Wodociągów  w Tarnobrzegu. 
- „Ten pośpiech jest po to , aby nie wyjaśnić sprawy.” 
- Chciał zabrać głos w sprawie podczas rozpatrywania tego punktu na sesji, ale Pan Andrzej 
Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta  nie udzielił głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Instytucje, które mają prawo  Ŝądać od pracodawcy  informacji  na temat zarobków  danej 
osoby to: Urząd Kontroli Skarbowej, CBA i Prokuratura (dwie ostatnie instytucje za zgodą 
sądu) 
- Z uwagi na powyŜsze wystąpił do Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach z prośbą o 
zbadanie sprawy. 
Następnie Pan Janusz Sochacki odczytał pismo jak niŜej: 
 

                                                                                      Pan 

                                                                                      Paweł Cymbalak  

                                                                                      Dyrektor 

                                                                                      Urzędu Kontroli Skarbowej 

                                                                                      w  Kielcach 

 

 

                   Działając na podstawie art. 24h ust. 9 ustawy  o samorządzie gminnym  składam 
wniosek o kontrolę Oświadczenia majątkowego Pana Ryszarda Lewandowskiego - Radnego 
Miasta Sandomierza zamieszkałego w Sandomierzu przy  ulicy (….) 

                   Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: PNK.III.021.1.51.2011 z dnia 23 maja  
2011 roku  przekazał  wniosek  Pana Jerzego Sałaty informujący o niezgodnym z prawem 
pełnieniu mandatu przez Radnego Miasta Sandomierza – Pana Ryszarda Lewandowskiego. 

Jednym z zarzutów podnoszonych przez Pana Jerzego Sałatę jest cyt. „fakt dokonania 
kłamstwa  w oświadczeniu majątkowym przez zatajenie  dochodów, które otrzymywał  pełniąc 
funkcję doradcy Rady Nadzorczej  Wodociągów Tarnobrzeskich w latach 2009  

i 2010.” 

                    W załączeniu przekazuję kopie dokumentów dotyczące  sprawy (potwierdzone  za 
zgodność z oryginałem):  pismo Pana  Jerzego Sałaty zamieszkałego (….) w Sandomierzu  
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skierowane do   Wojewody Świętokrzyskiego wraz z załączonymi przez Pana Jerzego Sałatę  
kopiami Oświadczeń majątkowych złoŜonych przez Pana Ryszarda Lewandowskiego. 

 

                        Z  powaŜaniem 

                                                                         Janusz Sochacki  

                                                                         Przewodniczący Rady Miasta 

 
Do wiadomości: 
Pan Ryszard Lewandowski 
 

Kończąc swoje wystąpienie Pan Janusz Sochacki powiedział: 

- Na tym rola Przewodniczącego Rady w tej sprawie się kończy. 

- Pan Ryszard Lewandowski stanowczo twierdzi, Ŝe jest pomawiany. 

- Instytucja do tego upowaŜniona sprawę zbada i wyjaśni. „I nie widzę tu Ŝadnej sensacji”. 

 
Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Dziękuje Państwu Radnym V i VI kadencji za pomoc i wsparcie przy ew. zakupie budynku 
przy ulicy śeromskiego. 
- Być moŜe po oszacowaniu wartości nieruchomości Związek Nauczycielstwa Polskiego 
przystąpi do przetargu. 
 
Pan Leszek Wódz - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan Burmistrz zachęcając mieszkańców Milczan do przyłączenia się do Sandomierza 
obiecuje miejsca dla dzieci w sandomierskich przedszkolach. ”A co z moim dzieckiem?  
- Nie ma moŜliwości przejścia z ulicy Krukowskiej w kierunku Szpitala (brak chodnika, duŜo 
błota) 
- Sprawa mandatów radnych nie została zamknięta „Ta sprawa się dopiero otworzyła” 
- Zgodnie z prawem członek rady nadzorczej składa rezygnację w ciągu 2 tygodni, a Rada 
Miasta ma 3 miesiące na podjęcie  uchwały. 
- Jest w posiadaniu wyroków NSA, które „w tej kwestii się wypowiadają” :tj. radnego, który 
jest dyrektorem banku oraz bankomatu usytuowanego w nieruchomości naleŜącej do gminy. 
 
Ad. 20 
 
Pan Andrzej Bolewski  – Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął VIII sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
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