
Protokół Nr 48 

z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 25 października 2017 roku 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:00 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum 

obecnych było 18 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Pan Zbigniew Rusak, Pan Piotr Majewski, Pani Agnieszka Frańczak – 

Szczepanek. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza Pan 

Marek Bronkowski, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza Pani Katarzyna Zioło, Sekretarz Miasta 

Sandomierza Pan Andrzej Gajewski oraz Skarbnik Miasta Sandomierza Pani Barbara Grębowiec. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przywitał wszystkich radnych, 

pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, dyrektorów, kierowników jednostek podległych 

oraz przybyłych mieszkańców.   

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaproponował na 

sekretarza obrad radnego Sylwestra Łatkę. Radny Sylwester Łatka wyraziła zgodę. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad kandydaturą radnego 

Sylwestra Łatki.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 18 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wybór radnego 

Sylwestra Łatki na sekretarza obrad. 
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Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił proponowany 

porządek obrad. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaznaczył, że wszyscy radni otrzymali 

drugą wersję projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza w 

sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 

osobowych. Ponadto wyjaśnił, że sytuacja ta jest spowodowana złożeniem przez radnego Janusza 

Czajkę wniosku o rezygnację z członkostwa w Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przedstawiony proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołów z XLIV - XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza                 

w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich 

składów osobowych. (Wniosek Radnych Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza              

z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. (Wniosek Radnych Sandomierza) 

7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. (Wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032”.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza                       

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

28. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

29. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

30. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

31. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o składanie uwag co do 

treści porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miasta.  

Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił o:  

1. Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 

wykonanie oświetlenia ul. Salve Regina, tj.: 

a) Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok; 

2. Zdjęcie dwóch projektów uchwał tj.: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017 – 2029. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

3. Wprowadzenie w miejsce zdjętych projektów uchwał nowych wersji projektów uchwał tj.: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017 – 2029. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Radny Andrzej Gleń wniósł o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt. 19 tj.: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za 

pomnik przyrody. 
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Radny Andrzej Gleń wyjaśnił, że członkowie dwóch komisji stałych Rady Miasta Sandomierza tj. 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa wnioskują o zlecenie badań statycznych dot. lipy drobnolistnej, które wskażą, 

czy jest możliwość uratowania tego pomnika przyrody. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta 

Sandomierza powiedział, że należy zabezpieczyć środki w budżecie miasta na ten cel. Radny Janusz 

Czajka powiedział, że wstępny koszt takich badań wyniósł by od 1,5 tyś. zł do 2 tyś. zł. Badania 

dotyczą ewentualnych: złamań, oderwań i przeciążeń konarów. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaznaczył, że od 9 października 

2017 roku obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

- t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w związku ze 

zgłoszonymi nowymi wersjami projektów uchwał, zarządził 5 – minutową przerwę. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady XLVIII sesji Rady 

Miasta Sandomierza i zarządził głosowanie nad zdjęciem pkt. 20 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały 

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt.                  

20 z porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem nowej wersji projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowej wersji projektu uchwały. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem nowego punktu do porządku obrad tj. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmian            

w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowego punktu do porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zdjęciem pkt. 18 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt.                  

18 z porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem nowej wersji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie 

nowej wersji projektu uchwały. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

zdjęciem pkt. 19 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie pkt.                  

19 z porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uporządkował                      

i przedstawił porządek obrad, jak niżej i poprosił o jego przegłosowanie w całości: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołów z XLIV - XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza                 

w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich 

składów osobowych. (Wniosek Radnych Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza              

z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. (Wniosek Radnych Sandomierza) 

7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032”.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza                       

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

28. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

29. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

30. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

31. Zamknięcie obrad. 

 

Wynik głosowania:  

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

porządku obrad XVLIII Sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie Protokołów z XLIV - XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że protokoły              

z XLIV, XLV, XLVI I XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza były w ustawowym terminie wyłożone 

do wglądu w Biurze Rady Miasta. Ponadto zapytał się czy są jakieś uwagi co do treści tych 

protokołów. Uwag nie było.  

W związku z tym poprosił o przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przyjęcie 

protokołu z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przyjęcie 

protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przyjęcie 

protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza               

w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów 

osobowych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt 

uchwały związany jest ze zmianami w składach osobowych komisji stałych i w związku tym w drodze 

uchwały następuje ich aktualizacja. Projekt uchwały przedstawiony radnym jest II wersją ze względu 

na złożenie w dniu 20 października 2017 roku rezygnacji z członkostwa w Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu przez radnego Janusza Czajkę. Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. Pytań i uwag nie było.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/624/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

zmieniającej uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania 

składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych. 
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Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza              

z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta 

Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Pytań i uwag nie było.  

W związku z tym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/625/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 

roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej 

składu osobowego. 

 

 

Ad. 7 

Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku było omawiane przez komisje 

stałe Rady Miasta Sandomierza i poprosił o ich opinie: 

1. Radna Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że opinia komisji 

jest pozytywna. 

2. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia 

komisji jest pozytywna. 

3. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

4. Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

5. Radny Andrzej Juda Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. 

6. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki               

i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

7. Radny Andrzej Juda Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedział, że opinia 

komisji jest pozytywna. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. 
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Radny Wojciech Czerwiec: 

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku w dziale inwestycje jest na bardzo niskim poziomie. 

Wynika to ze słabego nadzoru nad tymi inwestycjami. Wiele inwestycji można było zrealizować we 

właściwym terminie i zakresie. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza:  

Rada Miasta Sandomierza przyjmuje sprawozdanie za I półrocze 2017 roku, należy wskazać, jakie to 

inwestycje i w jakim zakresie.  

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Kwestia wykonania dokumentacji projektowej na budowę dwóch rond przez firmę projektową. Proces 

ten trwa już ponad rok.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza:  

W Sandomierzu i nie tylko, jest bardzo duży problem na rynku z firmami budowlanymi. Brakuje tych 

firm, a te które są wydłużają terminy realizacji inwestycji lub w ogóle nie przystępują do ogłoszonych 

przetargów.   

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

przyjęciem Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny. 

1 radny nie głosował.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Projekt uchwały zakłada przekazanie dodatkowych 10 tyś. zł na przebudowę ul. Krzyżowej, która jest 

ulicą „ślepą”. W związku z tym jaki jest sens budować wzdłuż tej drogi parking. W dokumentacji 

mowa jest bowiem o budowie parkingu. 
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Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM Sandomierz: 

Na ul. Krzyżowej będzie kładziona nawierzchnia utwardzona. Droga ma nieregularny kształt ze 

względu na granice działek prywatnych. Nie jest tam budowany parking a jedynie likwidowane są 

wąskie pasy zieleni. Przebudowa tej drogi zakłada wybrukowanie całości działki, która należy do 

miasta. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza:  

W tym rejonie miasta została wyremontowana ul. Staromiejska, ul. Piszczele itd. Pozostała jedynie ul. 

Krzyżowa by całościowo, kompleksowo zmodernizować infrastrukturę w tym rejonie miasta. Warto to 

zadanie inwestycyjne dokończyć.  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Przekazywana kwota w skali budżetu miasta jest niewielka. Droga będzie wyłożona z kostki 

granitowej a jest to drogi materiał. Przebudowa ul. Krzyżowej ułatwi turystom i mieszkańcom 

komunikacje w tej części miasta. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/626/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Jerzy Żyła. Rada Miasta Sandomierza obraduje 

w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta na kwotę 50 tyś. zł. Środki te zostaną 

skierowane w formie dotacji na dofinansowanie działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
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Radny Jacek Dybus: 

Czym spowodowane są braki w budżecie Muzeum Okręgowego oraz czy te środki zostały 

zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok. 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

W budżecie miasta na 2017 rok została zaplanowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w kwocie 650 

tyś. zł.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza:  

Wniosek Dyrektora Muzeum Okręgowego o zwiększenie środków w budżecie wpłynął 11 

października 2017 roku. Środki te zostaną wykorzystane jako wkład własny do działań które 

podejmuje Muzeum Okręgowe. 

 

Dominik Abłamowicz, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 

Potrzeby Muzeum Okręgowego są bardzo duże w ramach kompleksowej rewitalizacji. Dokonano 

generalnego remontu fortepianu. Planuje się zakupić program do inwentaryzacji cyfrowej zabytków 

oraz dokonać przeglądu instalacji gazowej. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Czy Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zwrócił się o zwiększenie dotacji do dwóch 

pozostałych podmiotów prowadzących muzeum tj. Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Dominik Abłamowicz, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 

Zwróciłem się do pozostałych podmiotów prowadzących muzeum, ale niestety nie została udzielona 

żadna dodatkowa pomoc. 

 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Jerzy Żyła. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza:  

Miasto Sandomierz będzie zwracać się do pozostałych podmiotów o renegocjacje dotychczasowej 

umowy oraz o udzieleniu dodatkowego wsparcia finansowego na plany i potrzeby muzeum.  

 

Z. W.* , Mieszkanka Sandomierza: 

Muzeum Okręgowe w okresie turystycznym musi uatrakcyjnić wystawy, by więcej turystów 

odwiedzało tą instytucję kultury. Zamek jest naszym dziedzictwem.   

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 



13 
 

Uchwały Nr XLVIII/627/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta środków na kwotę 40 tyś. zł. Pieniądze te 

zostaną przekazane na zakup samochodu dla Straży Miejskiej i będą one pochodzić z zakupów 

klimatyzatorów i projektorów multimedialnych. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Komendant Straży Miejskiej dokonał wstępnej wyceny zakupu pojazdu na kwotę niecałych 30 tyś. zł. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Należy zakupić pojazd za jak najniższą cenę ze względu na użytkowanie tego samochodu, który 

będzie służył do przewożenia psów. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 4 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/628/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 
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Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta środków na kwotę 30 tyś. zł. Pieniądze te 

zostaną przekazane na odbudowę uszkodzonych słupów oświetleniowych i będą pochodzić                       

z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa ulicy 

Czereśniowej (2016-2018)”. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Jaka kwota wpłynęła do budżetu miasta z tytułu odszkodowań za zniszczenia słupów 

oświetleniowych?. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Kwota, która wpłynęła z tytułu odszkodowań to ok. 40 tyś. zł.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/629/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta środków na kwotę 10 tyś. zł. Pieniądze te 

zostaną przekazane na budowę oświetlenia ul. Holowniczej i będą pochodzić z wydatków 

inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa ulicy Czereśniowej 

(2016-2018)”. 
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Radny Andrzej Anwajler: 

Jest to nowe zadanie do realizacji jeszcze w tym roku a jest już prawie listopad. Czekają nas jako 

miasto ogromne wydatki w przyszłym roku. Należy oszczędzać środki finansowe.  

 

Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM Sandomierz: 

Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia na ul. Holowniczej w stronę cmentarza a środki te będą 

przeznaczone w tym roku na wykonanie dokumentacji projektowej.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/630/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada zwiększenie przychodów miasta na kwotę 935 150,00 zł pochodzących              

z wolnych środków. Środki te były zarezerwowane w budżecie miasta na 2017 rok. W związku z tym 

deficyt budżetu miasta wyniesie 7 856 150,00 zł i będzie pokrywany z emisji obligacji komunalnych 

na kwotę 4 mln zł oraz z wolnych środków na kwotę 3 856 150,00 zł. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Dlaczego przesuwa się środki finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka – projekt” o kwotę 197 500,00 zł. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Termin realizacji tego zadania został przesunięty na rok następny na wniosek Wydziału Techniczno – 

Inwestycyjnego. W związku z tym nie ma potrzeby zabezpieczenia w budżecie tegorocznego tych 

środków. 

Więcej pytań i uwag nie było. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLVIII/631/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta środków na kwotę 37 500,00 zł w związku            

z likwidacją w 2017 roku zadania pn.: „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka – 

projekt” i przekazanie tych środków na realizację nowego zadania pn.: „Przebudowa Bulwaru nad 

Wisłą – etap II Koprzywianka (2017-2018)”.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Na jakie zadania w tym roku z realizacji tej inwestycji zostanie przekazana kwota 37 500,00 zł.   

  

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Kwota ta przeznaczona jest na dokonanie zapłaty pierwszej części dokumentacji projektowej. 

 

Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM Sandomierz: 

Umowa dot. wykonania pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na 

budowę.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

W I kwartale 2018 roku proces wykonywania dokumentacji i uzgodnień zostanie zakończony. 

Ponadto Miasto Sandomierz otrzymało dotację ze środków unijnych w kwocie 7 300 000,00 zł m.in. 

na Przebudowę Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przyszłym roku rozpocznie się ta 

długo oczekiwana inwestycja.    
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Z. W.* , Mieszkanka Sandomierza: 

Konsultacje z mieszkańcami na temat przebudowy bulwaru powinny odbyć się na etapie tworzenia 

koncepcji. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Konsultacje były prowadzone, odbywały się spotkania w tej kwestii. Bardzo dobrze, że miasto 

otrzymało tak duże dofinansowanie. Warto o takie środki walczyć. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/632/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedstawionym projektem uchwały wprowadza się do budżetu miasta pieniądze pochodzące                     

z wolnych środków na kwotę 178 000,00 zł. W związku z tym deficyt budżetu miasta wyniesie 

8 034 150,00 zł i będzie pokrywany z emisji obligacji komunalnych na kwotę 4 mln zł oraz z wolnych 

środków na kwotę 4 034 150,00 zł. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Pytań i uwag nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/633/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotową uchwałą przenosi się kwotę 20 tyś. zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację 

przez Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”.  

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/634/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący 
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Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowa uchwała dotyczy przesunięć w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji               

w Sandomierzu i polega na zmniejszeniu dochodów o kwotę 74 tyś. zł oraz na zmniejszeniu 

wydatków w budżecie dot. VAT. Powstałe środki przesuwa się na zadania inwestycyjne w związku             

z potrzebą zakupu urządzeń do siłowni zlokalizowanej przy ul. Zielnej. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/635/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i dodał, że ten projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje Budżetu i Finansów.           

W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Projekt uchwały zakłada przesuniecie w budżecie miasta środków na kwotę 3 tyś. zł ze środków na 

realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu (2016-2018)” na 

realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Salve Regina (2017-2018)”. Po otwarciu ofert 

najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zadania zabezpieczoną w budżecie miasta na 2017r.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Czy w związku ze zdjęciem kolejnych środków na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Czereśniowej 

w Sandomierzu (2016-2018)” wystarczy pieniędzy na realizacje części tego zadania w tym roku. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz w związku z realizacją tego zadania nie może zmniejszyć środków finansowych 

na to zadanie poniżej zaciągniętych w tym roku zobowiązań. 

Więcej pytań i uwag nie było. 
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Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/636/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i dodał, że ten projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje Budżetu i Finansów.             

W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Przedmiotowa uchwała zawiera wszystkie zmiany w budżecie dokonane na tej sesji Rady Miasta 

Sandomierza oraz w okresie międzysesyjnym.  

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/637/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 
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Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały w nowej wersji i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisje Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska              

i Rolnictwa o opinie. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Janusz Czajka 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/638/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Praworządności o opinię. Radny Andrzej Juda Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.     

W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył 

dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

1 radny nie głosował. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/639/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu. 

 

 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza            

z dnia 25 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisje Gospodarki Komunalnej, Handlu            

i Usług wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinie. Radny 

Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Robert Pytka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Jack Dybus: 

Miasto Sandomierz z tytułu tego podatku miało określone dochody. Wynosiły one ok. 20 tyś. zł. 

Warto byłoby może zmienić tą uchwałę by zwiększyć dochody miasta z tego tytułu. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Likwidacja tego podatku nie spowoduje rozwiązania problemów bezpańskich psów. Sandomierskie 

przytulisko jest przepełnione.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Opłata za posiadanie psów jest niepotrzebna. Mieszkańcy ponosząc tą opłatę oczekują darmowych 

szczepień, poprawy infrastruktury dla psów itd. Z chwilą wprowadzenia tej opłaty liczba bezpańskich 

psów w mieście wzrosła. Ponadto połowa właścicieli psów w Sandomierzu jest zwolniona z tej opłaty 

zgodnie z ustawą, która zakłada, że osoba powyżej 65 roku życia nie ponosi tej opłaty.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Z chwilą wprowadzenia tej opłaty miał być stworzony cały system opieki nad psami w Sandomierzu. 

System ten niestety jednak nie powstał.      

 

Radny Jerzy Żyła: 

Zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
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Radny Jacek Dybus: 

Zgłosił wniosek formalny o niezamykaniu dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

wnioskiem radnego Jerzego Żyły. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 4 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego radnego Jerzego Żyły i zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/640/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 

października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032”.  

 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Robert Pytka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w osiemnastoosobowym składzie.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wraz z Komisją Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinie. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 

Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku 

obrad. 

Pytań i uwag nie było. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/641/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032”. 

 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinie. Radny 

Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Ponadto dodał, że wykaz inkasentów zawiera 85 

podmiotów w tym 2 podmioty zawiesiły czasowo działalność. W związku z powyższym radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Ile według stanu na dzień 1 października 2017 roku wpłynęło do kasy miasta środków z tytułu opłaty 

miejscowej?. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Z tytułu tej opłaty wpłynęło ok. 40 tyś. zł. netto. Natomiast w planie było przewidziane 80 tyś. zł.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Na co są przewidziane środki, które wpływają z tytułu opłaty miejscowej. 

 

Barbara Grębowiec, Skarbnik Miasta Sandomierza: 

Środki te są przewidziane na promocje miasta.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/642/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza                       

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinie. Radny 

Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

Pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 18 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/643/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok. 
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Ad. 26 

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i poprosił Komisję Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinie. Radny 

Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Dominik Abłamowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 

Rada Muzeum Okręgowego wybrała jako swojego przedstawiciela do tejże rady Pana Tadeusza Zycha 

dyrektora muzeum w Tarnobrzegu. Rada Muzeum zgodnie z ustawą ma prawo do dokonania takiego 

wyboru. Tym samym rada liczyć będzie 10 członków, których kadencje trwają 4 lata.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Zwrócił się do dyrektora Muzeum o zaproszenie Rady Miasta Sandomierza na posiedzenie Rady 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 17 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLVIII/644/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

 

Ad. 27 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i stwierdził autopoprawkę Burmistrza Miasta Sandomierza w § 3 tj.: „z mocą obowiązującą  

z dniem 1 stycznia 2019 roku”, a nie jak jest w projekcie uchwały: „z mocą obowiązującą z dniem             

1 stycznia 2018 roku”. 

Ponadto dodał, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Janusz Czajka Przewodniczący Komisji 
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Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. W związku z powyższym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Należy przypilnować przed przejęciem drogi, by Starostwo Powiatowe poprawiło usterki na ul. 

Staromiejskiej, tj. zamontować kratki ściekowe oraz utwardzić teren wokół ławek zlokalizowanych 

przed Kościołem Św. Jakuba. Miasto Sandomierz powinno przejąć drogę dopiero po zlikwidowaniu 

tych usterek.  

 

Radny Andrzej Lebida:  

Nie zgadza się z utwardzeniem gruntu pod ławkami zlokalizowanymi przy Kościele Św. Jakuba. Te 

ławki są po prostu zaniżone. Należy poprawić chodnik na odcinku między mostkiem a Zamkiem 

Kazimierzowskim. Dobrze, że przejmujemy jako miasto tą drogę, ale dopiero po usunięciu wszystkich 

wad.  

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Wojciech Czerwiec. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

 

Radny Marcin Marzec: 

Część Radnych Miasta Sandomierza była na spotkaniu ze Starostą Sandomierskim w sprawie 

przejęcia ul. Staromiejskiej przez Miasto Sandomierz. Było to ciekawe spotkanie, na którym każdy 

mógł zabierać głos i zadawać pytania. Natomiast szczegóły co do przejęcia tej drogi są w gestii 

Burmistrza Miasta Sandomierza i Starosty Sandomierskiego.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Należy wyegzekwować od Starosty Sandomierskiego stosowną umowę zawierającą szczegółowe 

ustalenia co do przejmowania poszczególnych części majątku powiatu przez miasto. Dzięki temu 

będzie mniej punktów spornych. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Tomasz Frańczak. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w szesnastoosobowym składzie.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Miasto Sandomierz przejmie tą drogę, ale w momencie najdogodniejszym dla Naszej gminy. Powinna 

powstać komisja z udziałem części radnych, która oceni tą drogę przed ewentualnym przekazaniem je 

na rzecz miasta. Moment ten zgodnie z uchwałą nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 roku z uwagi na 

skomplikowaną procedurę przejmowania dróg.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Powinna powstać taka komisja oraz powinien powstać plan sukcesywnego przejmowania 

poszczególnych dróg powiatowych przez miasto. Czy w przyszłym roku będzie Rada Miasta 

Sandomierza podejmowała właściwą uchwałę dot. przejęcia ul. Staromiejskiej. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Podejmowana dzisiaj uchwała ma charakter wyłącznie intencyjny. Podobną uchwałę musi teraz podjąć 

Rada Powiatu Sandomierskiego. Na podstawie tych uchwał można będzie rozpocząć procedurę 
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negocjacyjną dot. przejęcia tej drogi. Dopiero po zakończeniu procedury Rada Miasta Sandomierza 

będzie podejmować uchwałę w sprawie przejęcia własności.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym było bardzo trudne. Sprawa przejęcia ul. Staromiejskiej jest 

operacją skomplikowaną i wymagającą rozwagi i wnikliwej analizy, biorąc pod uwagę uzyskane 

informacje ze strony powiatu. 

 

Radny Marcin Marzec: 

To starostwo jest żywo zainteresowane tym, by miasto przejęło ul. Staromiejską. To spotkanie miało 

charakter wyłącznie informacyjny. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym jak i procedowana przez Radę Miasta Sandomierza projekt 

uchwały stanowią wstęp do właściwej procedury przejęcia drogi. Cała praca dopiero przed nami.  

 

Radny Andrzej Lebida: 

Dobrze, że dochodzi do spotkania między Radnymi Miasta Sandomierza a Radnymi Rady Powiatu 

Sandomierskiego. Takie spotkania zbliżają i pomagają efektywniej działać na rzecz społeczeństwa 

Sandomierza. 

 

Radny Marceli Czerwiński:    

Czy zgodnie z prawem będzie, jeżeli powiat nie naprawi usterek technicznych na ul. Staromiejskiej to 

miasto do końca września 2018 roku nie podejmie stosownej uchwały o przejęciu drogi.  

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Tą uchwałą rozpoczynamy procedurę przejęcia drogi. Miasto Sandomierz przejmie ul. Staromiejską  

w momencie najdogodniejszym dla siebie i na jak najlepszych warunkach. 

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Warto się spotykać z przedstawicielami powiatu i rozmawiać na najważniejsze tematy dotyczące 

Sandomierza. Im więcej takich spotkań tym lepiej.  

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Należy również zastanowić się nad kosztami jakie miasto będzie ponosiło z tytułu przejmowania 

poszczególnych części majątku powiatu zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej.  

Więcej pytań i uwag nie było. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 16 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLVIII/645/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 

 

Ad. 28 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Bronkowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie sprawozdawczym 

nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu 

miejskiego, realizował uchwały Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał sprawy należące do 

swojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie                 

i w granicach upoważnień ustawowych. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Janusz Czajka, Andrzej Juda i Andrzej 

Anwajler. Rada Miasta Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie.  

 

Ponadto Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: 

Wydział Finansowy 

 

1. Wystawiono 439 upomnień od zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i podatku od nieruchomości, 

2. Wydano 91 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Andrzej Gleń, Marcin Marzec. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w jedenastoosobowym składzie. 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Jerzy Żyła. Rada Miasta Sandomierza obraduje 

w dziesięcioosobowym składzie. 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

1. 07.10.2017 r. na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbył się bieg uliczny:                                

I Sandomierska Jesienna Dycha. Z tej okazji wolontariusze “Przytuliska na Wiśniowej” 

pełniące opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przybyli wraz z podopiecznymi na Rynek 

Starego Miasta Mieszkańcy Sandomierza, turyści, osoby biorące udział w biegach mogli 

wspomóc Przytulisko karmą.  

2. Przygotowanie procedury zapytania ofertowego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

razem 27 sztuk.  

3. Podpisano umowę na remont poszycia dachowego w budynku przy ul. Parkowa 2 – 

(Biblioteka Publiczna). 

4. Podpisano umowę na remont poszycia dachowego kamienicy Rynek 28. 

5. Uporządkowano zachodnią część placu Rybitwy. 

6. Rozpoczęto prace porządkowe na skwerze przy ul. M. Trąby. 

7. Dokonano zakupu i montażu 10 nowych śmietniczek ulicznych. 
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8. Zakonserwowani ławki na terenie miejskim (skwer Galeria Królewska). 

9. Dokonano remontu mogił żołnierzy austriackich z I Wojny Światowej na cmentarzu 

Świętego Pawła. 

10. Dokonano remontu mogił żołnierzy Tulskich z I Wojny Światowej na Cmentarzu 

Katedralnym. 

11. Dokonano przeglądu drzewostanu w obrębie Starego Miasta, Podwala Dolnego, Bulwaru 

Piłsudskiego, Parku Miejskiego i Parku Piszczele oraz wytypowano drzewa do 

specjalistycznego cięcia ich koron (metodą alpinistyczną). 

12. Oceniono stan fitosanitarny drzew i krzewów na Skwerach Solidarności, Niepodległości oraz 

podjęto działania w kierunku uporządkowania Skwerów (uzyskanie zezwoleń na wycinkę). 

13. Dokonano zakupu i nasadzenia chryzantem w donicach w obrębie Starego Miasta. 

14. Dokonano pierwszych nasadzeń drzew w związku z narodzinami nowych Sandomierzan. 

 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Anwajler. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w jedenastoosobowym składzie.  

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuściła radna: Mariola Stępień. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w dziesięcioosobowym składzie. 

Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu 

Kultura 

 

1. 30.09.2017 r. - Warsztaty kartkowe dla dzieci - tematem przewodnim warsztatów, było nasze 

miasto - Sandomierz. Dzieci w wieku 6-12 lat wykonywały kartki, tekturki oraz kwiaty. 

Miejsce: salka wokalna przy Sandomierskim Centrum Kultury. 

2. 7.10.2017 r. - „Twórcze szaleństwo mixed media"  

3. 8.10.2017 r. - Sandomierskie uroczystości ku czci bł. Wincentego Kadłubka - tradycyjnie 

podczas wydarzenia rozstawione były liczne stoiska, w których można było nabyć między 

innymi regionalne wyroby i przyprawy z różnych części świata. Podczas odpustu można było 

także dowiedzieć się nieco więcej o Sandomierzu, odwiedzając sandomierskie stoisko. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Marcin Marzec, Wojciech Czerwiec. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w dwunastoosobowym składzie.  

4. 8.10.2017 r. – „Żywe Witryny Historii” - w ramach odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka 

w witrynach hoteli, kawiarni, restauracji i sklepów zaprezentowano obrazy przeszłości –

 legendarne i historyczne postacie związane z Sandomierzem.  Żywe Witryny Historii 

tworzyło 105 osób - uczniów sandomierskich szkół. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

5. 19.10.2017 r. - Konwent Domów Kultury w Sandomierzu - wszechstronna wymiana 

doświadczeń oraz podniesienie kwalifikacji kadr domów kultury były głównym celem 

wydarzenia.  

6. 21.10.2017 r. - Koncert zespołu Cochise – podczas koncertu zespół zagrał muzykę będącą 

oryginalnym połączeniem rocka i grung’u. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 
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Promocja 

1. 6.10.2017 r. – Promocja Sandomierza w portalu Onet.pl - wykonano film promocyjny miasta 

Sandomierza oraz zaprezentowano go na portalu Onet.pl. Film został udostępniony również na 

miejskim serwisie Facebook, uzyskując 865 polubień, 713 udostępnień oraz ponad 49 000 

wyświetleń. 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Mariola Stępień, Andrzej Gleń. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w czternastoosobowym składzie.  

2. 9-12.10.2017 r. – Ekipa serialowa Ojca Mateusza w Sandomierzu - ujęcia do następnego, 

XVIII sezonu realizowane były głównie na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu i w jego 

okolicach. 

3. 20-22.10.2017 r. – „Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show 2017” – na 

targach promowane były walory i atrakcje Sandomierza. Stoisko sandomierskie wyposażone 

było w różnego rodzaju materiały informacyjne w postaci folderów, ulotek oraz informatorów. 

Miejsce: Nadarzyn k. Warszawy. 

 

Sport 

1. 29.09-1.10.2017 r. - Mistrzostwa Polski Mikromodeli klas C Naviga - mistrzostwa rozegrane 

zostały według zasad Naviga, co oznacza, że w konkursie mogły wziąć udział przede 

wszystkim modele statków i okrętów zbudowane w skali 1:250 i mniejszej. W mistrzostwach 

sklasyfikowano 46 modeli. Ogółem wystawa pokonkursowa zgromadziła około 250 modeli. 

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne.  

2. 1.10.2017 r. – „Narodowy Dzień Sportu w Sandomierzu – II Turniej Pokoleń” - w turnieju 

wzięło udział cztery drużyny: Samorząd Sandomierza, MOSiR Sandomierz, Uczniowie                

i Rodzice. Po losowaniu, drużyny rywalizowały ze sobą w: piłkę siatkowa, koszykową, ręczną 

oraz piłkę nożną. Dodatkową konkurencją było przeciąganie liny, ponieważ w wyniku 

wcześniejszych konkurencji odnotowano remis.  

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny: Tomasz Frańczak. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie.  

3. 7.10.2017 r. „I Sandomierska Jesienna Dycha” - ponad 150 osób z całej Polski wzięło udział 

w biegu na trasie 10 km oraz Nordic Walking 2 km. W ramach turnieju na Rynku Starego 

Miasta swoje stoiska promocyjne przygotowało sandomierskie schronisko "Przytulisko na 

Wiśniowej" oraz służby mundurowe: Wojsko Polskie, Policja i Straż Pożarna.   

 

Inne 

 

1. 30.09.2017 r. – „Spacer po Zdrowie” – na uczestników wydarzenia, które odbyło się 

pierwszy raz w Sandomierzu czekało wiele atrakcji, m.in. konferencja outdoorowa, 

Miasteczko Zdrowia - badania, konsultacje i warsztaty fitness oraz promocja zdrowego stylu 

życia przez sport i rekreację. Organizatorzy przygotowali również gry i zabawy ruchowe dla 

najmłodszych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 
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Wydział Techniczno Inwestycyjny 

 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

a) Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 

b) Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 

c) Budowa ulicy Jaśminowej, 

d) Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie 

PGKiM. 

e) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 

f) Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowanie dokumentacji 

technicznej zamiennej w oparciu o ekspertyzę techniczną przeciwpożarową,  

g) Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Portowej. 

2. Trwają roboty budowlane: 

a) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Sandomierza, 

b) Przebudowa Placu 3-go Maja, 

c) Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3, 

d) Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów, 

e) Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu, 

f) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, 

g) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza, 

h) Budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9. 

3. Zakończono zadania (roboty budowlane): 

a) Przebudowa ul. Krętej od ulicy Salve Regina. 

4. Wykonano dokumentację projektową: 

a) Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu, 

b) Budowa parkingu przy wałodrodze. 

5. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania - Adaptacja budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej (ul. Błonie). 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Andrzej Juda i Janusz Czajka. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 

1. Gmina Sandomierz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WŚ na lata 

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VII 

„Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu 

projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) pn.: „Wdrażanie platform usług 

elektronicznych w jednostkach gminy kluczem do sprawnego zarządzania i obsługi 

mieszkańców Sandomierza”.  

2. Trwa nabór na kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych w 2018 roku przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

3. Gmina Sandomierz rozpoczęła realizację projektu pn.: „Przygody Przedszkolaków”, 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś Priorytetowa 8, Działanie 

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
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podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie           

i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.  

4. Wniosek Gminy Sandomierz (RPSW.07.02.00-26-0033/16) na realizację projektu pn.: 

"Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych" otrzymał najwyższą ilość punków oraz dofinansowanie w wysokości 7 359 

810,00 PLN (wartość projektu ogółem: 11 143 390,82 PLN). W ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 w ramach Osi Priorytetowej              

7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęło 48 projektów na łączną kwotę 

491 203 517,58 PLN, w tym wnioskowana kwota 220 239 714,43 PLN dofinansowania                

z RPOWŚ. Dofinansowano 11 projektów. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. 30 września 2017 roku po raz czwarty odbył się „Marsz Pier[w]si” zorganizowany przez Klub 

AMAZONEK w Sandomierzu, którego celem było zachęcanie mieszkańców do wykonywania 

badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy. 

2. Opracowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022. Wymieniony projekt poddano konsultacji                                   

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. 8 października 2017 roku zorganizowano II edycję akcji Biała Niedziela w Urzędzie Miejskim 

w Sandomierzu.  

Dodatkowo Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza poinformował o: 

 

1. Efekcie rozmów dot. rządowego programu Mieszkanie +, gdyż Bank Gospodarstwa 

Krajowego zdecyduje się na budowę mieszkań na ul. Lubelskiej w Sandomierzu pod 

warunkiem, że Miasto Sandomierz weźmie odpowiedzialność za zasiedlenie tego budynku.               

W związku z tym Burmistrz Miasta Sandomierza zaproponował spotkanie 30 października 

2017 roku o godz. 11:00 w Biurze Rady Miasta z radnymi z Komisji Budżetu i Finansów             

i Polityki Mieszkaniowej.  

 

Radny Marcin Marzec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza uzupełnił informacje 

Burmistrza Miasta Sandomierza dot. „Turnieju Pokoleń”, który odbył się 1 października 2017 roku            

w Hali Sportowej przy ul. Patkowskiego.  

 

Ponadto Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza przekazał informacje dot. zwrotu przez 

Urząd Wojewódzki w Kielcach kwoty 274 tys. zł z tytułu opóźnień przy wydaniu decyzji 

administracyjnej. Miasto Sandomierz otrzymało zwrot tych pieniędzy po uprzednim wyroku sądu. Jest 

to decyzja ostateczna.  

 

Radny Piotr Chojnacki otworzył dyskusję w tym punkcie obrad. 
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Radny Jacek Dybus: 

Kwota 16 – 18 zł za m2 czynszu za mieszkanie w ramach rządowego programu Mieszkanie+ jest 

kwotą bardzo dużą. Dla kogo są więc te mieszkania. Ponadto jak wygląda sytuacja z budynkami 

zlokalizowanymi przy ul. Lwowskiej – PKP. 

 

Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Temat realizacji w Sandomierzu rządowego programu Mieszkanie+ oraz sprawa związana                        

z możliwością przejęcia budynków zlokalizowanych na Dworcu PKP będzie przedmiotem obrad 

poniedziałkowej wspólnej Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Polityki Mieszkaniowej.   

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Dobrze się stało, że miasto walczyło i to odszkodowanie zostało Nam zwrócone przez Urząd 

Wojewódzki w Kielcach. Ponadto, kiedy będzie ostateczny kształt nowo zorganizowanego ruchu 

drogowego na terenie Starego Miasta, czy ktoś nadzoruje remonty cząstkowe ulic w Sandomierzu oraz 

kiedy będzie projekt budowy parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w Sandomierzu. 

 

Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego: 

Koncepcja została już opracowana. Teraz będą prowadzone konsultacje ze Strażą Miejską i Policją. 

Koncepcja ta jest do wglądu w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego. 

 

Radny Andrzej Bolewski: 

Podziękował Burmistrzowi Miasta Sandomierza za wybudowanie brakującej części chodnika wzdłuż 

ul. Portowej. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Sylwester Łatka. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w szesnastoosobowy składzie. 

Radny Andrzej Juda: 

Wnioskuje o oznakowanie poziome na ul. Portowej obok przejazdu kolejowego w stronę bramy 

towarowej do Huty Pilkington Polska.  

 

Więcej głosów i uwag nie było. 

     

Ad. 29 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęło do Rady Miasta Sandomierza szereg pism, które zostały skierowane do 

merytorycznych komisji, Burmistrza Miasta Sandomierza, na które udzielono stosownych odpowiedzi. 

W tym między innymi:  

1. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu przekazało wniosek Państwa Ryszarda i Grażyny 

Krakowiak z Sandomierza w sprawie wykonania sieci wodociągowej przy ul. Milberta – 

boczna oraz w dalszej kolejności kanalizacji sanitarnej do nieruchomości oznaczonej                      

w ewidencji gruntów obręb 4 Sandomierz po scaleniowy.  

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o przyznaniu dotacji dla 

Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w wysokości 100 000,00 zł 

przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: „Sandomierz, kościół rektoralny św. Michała 
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Archanioła (XVII-XVIII w.) naprawa i izolacja pionowa wewnętrznej południowo – wschodniej 

ściany prezbiterium”.   

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o przyznaniu dotacji dla Kościoła 

Rektoralnego pw. Świętego Ducha w Sandomierzu w wysokości 75 000,00 zł przeznaczonej na 

pokrycie kosztów zadania pn.: „Sandomierz, kościół pw. Św. Ducha – organy i balustrada 

chóru muzycznego (XIXw.): remont i konserwacja organów piszczałkowatych, prospektu 

organowego oraz balustrady drewnianej chóru (etap I)”.    

4. Pan Piotr Czech Firma Mikrobus Przewóz Osób złożył skargę do Wojewody Świętokrzyskiego 

na brak decyzji ze strony organu wykonawczego gminy w sprawie zwrotu opłat za 

zatrzymywanie środka transportu na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy 

Sandomierz. 

5. Pan Piotr Drypa złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 

XLIV/557/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku                

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów.  

6. Pan Zenon Paś z Sandomierza skierował pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu 

drogowego na terenie Starego Miasta oraz funkcjonowania sandomierskich meleksów.     

7. Wojewoda Świętokrzyski dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Pana 

Marka Bronkowskiego- Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Pana Andrzeja Bolewskiego – 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który pełnił funkcję do dnia 29 maja 2017 roku, 

w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 

8. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem z dnia 4 października 2017 roku, 

informuje o niestwierdzeniu nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych 

przez radnych Miasta Sandomierza oraz pracownikach zatrudnionych w Urzędzie Miasta 

Sandomierza. 

9. Pan Krzysztof Kotowski zamieszkały w Warszawie zwraca się z prośbą o przyznanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

10. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zwraca się z prośba o uczestniczenie w 2018 roku 

w współfinansowaniu zakupu pojazdu służbowego, zakupu sprzętu (np. urządzenia do badania 

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkomatu) oraz systemu służb 

ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.  

11. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej 

zwróciła się o udostepnienie informacji publicznej dot. możliwości utworzenia Młodzieżowej 

Rady Miasta w Sandomierzu.  

Radny Piotr Chojnacki przewodniczący rady Miasta Sandomierza powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje: 

1. Radny Jacek Dybus wnioskuje o utwardzenie ul. Klonowej – bocznej, wykonanie przeglądu 

oświetlenia w mieście przed sezonem jesienno – zimowym, wykonanie oznakowania 

informacyjnego o parkingu przy blokach komunalnych, dokonanie naprawy oświetlenia przy 

schodach na Podwalu w stronę Al. Emmendingen. 

2. Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek wnioskuje o: wykonanie chodnika z płyt 

pozostających z rozbiórki Placu 3 -Maja na ul. T. Króla, zamontowanie toalety typu TOI – 

TOI przy Spichlerzu oraz dokonanie naprawy oświetlenia Skweru Solidarności. 

3. Radny Jerzy Żyła i Piotr Chojnacki wnioskują o: przywrócenie możliwości wjazdu pod zakaz 

na ul. Katedralną dla pracowników OPS oraz o dokonanie aktualizacji systemu monitoringu 

miasta o nowe punkty. 
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Ad. 30 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabieranie głosu 

przez Państwa radnych.   

 

Radny Marceli Czerwiński zwrócił uwagę na: 

• potrzebę wycinki resztek drzew i krzewów wzdłuż ul. Salve Regina. 

 

XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny: Andrzej Bolewski. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w piętnastoosobowy składzie. 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Ul. Salve Regina jest droga powiatową w tej sprawie należy interweniować w Starostwie 

Powiatowym. 

 

Radny Andrzej Lebida zwrócił uwagę na: 

• potrzebę zwrócenia się do Starosty Sandomierskiego o wymianę studzienek na ul. 

Staromiejskiej i na potrzebę nowej nawierzchni asfaltowej na tej ulicy w ramach II etapu. 

Na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza weszli radni: Sylwester Łatka i Andrzej Bolewski. Rada 

Miasta Sandomierza obraduje w siedemnastoosobowym składzie.  

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza: 

To miasto będzie decydować w jakim stanie przejmie ul. Staromiejską, czy z nową nawierzchnią 

asfaltowa na II części tej drogi czy nie. Musimy mieć jednak świadomość, że wówczas na barkach 

gminy będzie ciążył obowiązek naprawy nawierzchni.  

 

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na: 

• potrzebę dokonania uzgodnień z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

uruchomienia szynobusa na trasie Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski. 

• potrzebę przyspieszenia działań związanych z utworzeniem strefy ekonomicznej                            

w Sandomierzu na terenie tzw. „Gęsiej Wólki”.  

 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Teren tzw. „Gęsiej Wólki” miał być włączony do strefy ekonomicznej do końca września 2017 roku. 

Decyzja ta został jednak wstrzymana ze względu na przygotowywaną nową ustawę dot. stref 

ekonomicznych. Prowadzone są rozmowy, by od nowego roku kalendarzowego kursował pociąg na 

trasie Rzeszów – Sandomierz – Skarżysko – Kamienna.  

 

Radny Robert Kurosz:  

Zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Sandomierza o interwencje u włodarzy gmin z terenu 

powiatu sandomierskiego o wsparcie finansowe dla sandomierskiego szpitala w związku                         

z planowanymi inwestycjami tj.: budową nowego bloku operacyjnego, remontu oddziału 

paliatywnego, wybudowaniem windy, dokonaniem informatyzacji szpitala oraz termomodernizacji 

budynku.  
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Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Idea utworzenia wspólnej grupy zakupowej przyczyniła się do znalezienia oszczędności w gminach na 

terenie powiatu sandomierskiego. Zaoszczędzone pieniądze powinny być przekazywane na rzecz 

sandomierskiego szpitala. Czyni tak m. in. Miasto Sandomierz, ale większość gmin tego nie 

praktykuje. Pojawiła się więc propozycja o samoopodatkowanie się gmin na rzecz szpitala w oparciu    

o liczbę mieszkańców.  

 

Rady Jacek Dybus: 

Skierował słowa podziękowania za dotychczasową pracę Panu Zenonowi Smuniewskiemu byłemu 

Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

  

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na: 

• potrzebę utwardzenia nową nawierzchnią asfaltową ul. Schinzla w związku z wykonaniem 

chodników.  

 

 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na: 

• dobrze zorganizowany ruch drogowy podczas remontu skrzyżowania ul. Lwowskiej                   

i Trześniowskiej. Podziękował za to Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

• potrzebę interwencji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach                 

w sprawie usunięcia starych, niewykorzystywanych słupów wzdłuż ul. Trześniowskiej. 

 

Radna Mariola Stępień zwróciła uwagę na: 

• potrzebę uporządkowania miejskich cmentarzy zwłaszcza komunalnego przez służby                    

w związku ze zbliżającymi się Świętem Zmarłych.   

Radny Wojciech Czerwiec: 

Po raz kolejny Stołeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego będzie organizował w dniach od 

31 października 2017 roku do 2 listopada 2017 roku kwestę na rzecz Cmentarza Katedralnego i Święto 

Pawelskiego. W związku z tym zachęca wszystkich do kwestowania w tych dniach.   

 

Z. W.* , Mieszkanka Sandomierza: 

Należy dokonać audytu oraz wykonać cząstkowe remonty chodników na terenie Starego Miasta ze 

względu na ich fatalny stan. Ponadto należy przemyśleć nową koncepcję fontanny na Małym Rynku 

oraz utworzyć dla turystów i nie tylko II Trasę Podziemną. Na koniec mieszkanka odniosła się do 

Międzynarodowej Konferencji jaka odbyła się w dniu 24 października 2017 roku na Zamku 

Kazimierzowskim na której nie było mowy o Sandomierzu tylko o Staszowie oraz o nieestetycznym 

wyglądzie dziedzińca zamku.  

 

Radny Piotr Chojnacki: 

Na odbywającej się Międzynarodowej Konferencji na zamku była mowa o Sandomierzu i wiele 

dobrego mówiło się o Naszym Mieście.  

 

Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza: 

Międzynarodowa Konferencja, która odbyła się na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu była 

wielkim wydarzeniem. Na tej konferencji pojawili się m.in.: przedstawiciele Banku Światowego, 

Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. 
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Goście mieli okazje zwiedzać miasto poznając tym samym jego walory, ale także potrzeby. To, że tak 

wielka konferencja odbyła się w Sandomierzu jest wielkim wyróżnieniem dla naszej społeczności.   

 

Radny Andrzej Bolewski: 

W Sandomierzu odbywa się wiele konferencji na temat środków unijnych, zewnętrznych. Warto               

w nich brać udział i apeluje do radnych i mieszkańców o włączanie się w dyskusje merytoryczne na 

takich spotkaniach.  

 

Ad. 31 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


