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                                                        Protokół  Nr 20                                   
                                     z  XX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           25 lipca  2012  roku –  Ratusz 
 
    
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.35  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XX sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana 
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana 
Tadeusz Studzińskiego – Rektora WSHP Generale Sandomiriense, Pana Wiesława Warzechę 
– Rzecznika WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej,  dyrektorów podległych i  
współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
Szczególnie ciepło  wita Panią Marię Rudzińską – Mieszkankę Sandomierza  oraz 
dzisiejszych i jutrzejszych solenizantów: Panie Anny i Panów Krzysztofów. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Dyrektor  ZEAS 
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
 
            
                       W XX   sesji udział wzięło 16  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.  
Radni: Pan Wojciech Czerwiec, Pan  Marek Jarema, Pan Ryszard Lewandowski, Pan 
Zbigniew Rusak i Pan Michał Saracen  usprawiedliwili  swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
                                     Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego. 
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Radny – Pan Piotr Majewski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos   „wstrzymujący  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Piotr Majewski   został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując   do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad powiedział 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o rozszerzenie  Porządku  obrad sesji o projekt uchwały dot. finansowania  rozwoju 
sportu na obszarze Miasta Sandomierz oraz dopisanie w § 1,Ŝe ”w przypadku  zwiększenia 
środków  budŜetowych  na obszarze gminy miejskiej Sandomierz  dopuszcza się dodatkowy 
nabór  wniosków ( dotychczas  wnioski moŜna było składać  tylko raz w roku) 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Zaproponował wprowadzenie projektu uchwały , który umoŜliwiłby wył ączenie ze strefy 
płatnego parkowania  ulicę Słowackiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Upewnił się , Ŝe wszyscy Państwo Radni otrzymali  projekty dodatkowych uchwał. 
- Wobec braku dalszych  zgłoszeń dotyczących zmian w  Porządku obrad  XX sesji Rady 
Miasta  poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza Sandomierza i Radnego 
– Pana Jacka Dybusa  
- Zaproponował aby w punkcie:  
13 Porządku obrad  wpisać: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z 
dnia 30 lipca 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  
za parkowanie  pojazdów samochodowych  na drogach  publicznych  w strefach płatnego 
parkowania na terenie  Sandomierza. 
- Kolejne punkty Porządku obrad  ulegają przesunięciu o 2 pozycje w górę 
(13.→14.,14→15.,15.→16.) 
- Poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza Sandomierza i Radnego – Pana 
Jacka Dybusa  
 
Wynik głosowania: 16  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”, 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XV sesji Rady Miasta – jak niŜej:   
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
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3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Leśniaka. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych.   

         (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
8.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
9.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
      miasta na 2012 rok  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023 (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

 11.   Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem 
        1 stycznia 2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego  
        w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie  ze 
        współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i  Powiatem 
        Sandomierskim  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12.Podjęcie  uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta 
       Sandomierza do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w  
       Sandomierzu (Wniosek Rektora PWSZ w Sandomierzu) 

  13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 lipca 2011 r. 
Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  
za parkowanie  pojazdów samochodowych  na drogach  publicznych  w strefach płatnego 
parkowania na terenie  Sandomierza. 
15. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.  
 16.  Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
17.Zamknięcie obrad. 
         
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu  z XVIII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z XVIII   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 XVIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw, 1 „wstrzymujący się „ od głosu -  Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokół  z XVIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań w 
okresie od 19.06.2012 roku do 24.07. 2012 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  
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w dniu  25 lipca 2012r. 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałam zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałam zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałam uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałam sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałam inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                               
2. wydawałam akty normatywne, tj.:   3 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałam akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie  15. 

                        
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 
 
1. Została podpisana umowa na „Budowę dwukondygnacyjnego, częściowo 

podpiwniczonego budynku przedszkola przy ul. Portowej w Sandomierzu –Etap I”. 
2. Trwają prace przy budowie placu zabaw z programu Radosna Szkoła przy Szkole 

Podstawowej nr 3 przy ul. Flisaków. 
3. Trwa projektowanie Przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 
4. Trwają prace przy odbudowie schodów terenowych "Kozie schodki" w Sandomierzu. 
5. Trwają prace odbiorowe Budowy ul. Nowej w Sandomierzu. 
6. Trwają prace projektowe na zadanie: „Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej 

w Sandomierzu”. 
7. Trwają prace projektowe dla trzech przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 Listopada, 2. 

Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego, 3. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej. 

8. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”. 

9. Ogłoszenie przetargu na Remont ul. Pogodnej. 
10.  Ogłoszenie przetargu na Remont ulic. Długosza, Rewery i Św. Jadwigi. 
 
 Wydział Nadzoru Komunalnego  
1. Budowa parkingu przy ul. Podwale Górne (w realizacji). 

 
2. Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodników na Starym Mieście (ul. Zamkowa, ul. 

Mariacka, ul. Katedralna, ul. Sokolnickiego, ul. Opatowska, górna i dolna pierzeja 
Rynku). 

 
3. UdroŜnienie cieków otwartych przy ul. Przedmieście Zawichojskie, ul. Zamkowej oraz 

cały odcinek przy ul. Krętej do ul. Krakowskiej, zniszczonych podczas nawałnicy w 2011 
r. 

 
4. Podpisanie umowy na utrzymanie zieleni miejskiej do końca bieŜącego roku. 
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Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Wydział  Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 3 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców,  
-zawarto 2 umowy notarialne nabycia 3 nieruchomości zajętych pod ul. Powiśle, 

Stoczniową i Marynarską  
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
-wystawiono 132 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 5 umów dzierŜawy gruntów Gminy Sandomierz, 
- przeprowadzono 1 przetarg na dzierŜawę nieruchomości 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       wydano  7  decyzji podziałowych, w tym: 
       - 4 decyzje podziałowe z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych , 
       - 1 decyzję podziałową z urzędu , 
       - 2 decyzje podziałowe na wniosek właściciela nieruchomości 
4.   w zakresie rolnictwa:   

            Zawarto 25 umów dzierŜawy gruntów rolnych 

Wydział Finansowy 

 

1. Wydano 9 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wystawiono 34 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego od osób 
fizycznych, podatku od środków transportowych 

3. Wystawiono 92 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

4. Wystawiono 49 tytułów wykonawczych 

5. Wysłano 57 postanowień - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 
podania, złoŜenia deklaracji podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

6. Wysłano 49 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat. 

7. Wydano 156 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

8. Z 2 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, odroczenia 
Wydział Zamówień Publicznych 
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

1. Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. 
Długosza od km 0+000 do km 0+070 i ks. Rewery od km 0+000 do km 0+080 oraz 
kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej od km 0+070 do km 0+170 w 
Sandomierzu – otwarcie ofert 07.08.2012, g. 10.30 
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2. Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 – 
otwarcie ofert 01.08.2012 

3. Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w 
Sandomierzu od km 0+380 do km 0+400 – otwarcie ofert 01.08.2012  

Postępowania -  w trakcie sprawdzania ofert: 
1. Wykonanie i montaŜ elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza 

- tablic informacyjnych , tablic kierujących pieszych, tablic z informacją uliczną oraz 
tablic z informacją adresową 

2. Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu 
Postępowania - przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą: 

1.1.1.1. Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 przy ul. Flisaków w Sandomierzu. 
2.2.2.2. Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr2 w Sandomierzu przy ul. 

Mickiewicza 9 (korytarz, łazienka zaplecza kuchennego) 
3.3.3.3. Dostawa i montaŜ kontenera sanitarnego na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu 

Podpisane umowy  
1. Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły i sali 

gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 umowa zawarta w dn. 
21.06.2012 z PPHU Karoceza Konary 

2. BieŜące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz  - umowa zawarta w dn. 27.06.2012 z PGKiM Sp. z o. o. w 
Sandomierzu 

3. Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. 
Lubelskiej 27 i 29 lokali mieszkalnych do zasiedlenia wraz z częścią wspólną – umowa 
zawarta w dn. 12.07.2012 z Usługowym Zakładem InstalacyjnoBudowlanym  
z Tarnobrzega 

4. Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy 
ul. Armii Krajowej 5 (taras, schody, stolarka drzwiowa, sale zajęć) umowę podpisano w 
dn. 16.07.2012 z firmą ELKAMEN ze Staszowa 

5. Budowa dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego przedszkola przy ul. 
Portowej w Sandomierzu - etap I – umowa zawarta w dn. 20.07.2012 z GMC Staszów 

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji  
Kultura 
 

1) 21.06.2012 r. - "Geneza polskiego krajoznawstwa i jego patriotyczna wartość"  – 
wykład prof. Mieczysława Rokosza, spotkanie z  cyklu „Pamięć    o ludziach i 
dziełach” organizowane w perspektywie nadchodzącego Jubileuszu Diecezji 
Sandomierskiej (1818-2018), organizatorami wykładu byli: Towarzystwo Naukowe 
Sandomierskie, Muzeum Diecezjalne, PTTK O/Sandomierz, miejsce: Dom Długosza, 

2) 22.06.2012 r. – „Noc Świętojańska ” -  festyn folkowy na rozpoczęcie lata, imprezę 
rozpoczął występ zespołu „Ziemia Sandomierska”, tuŜ po zakończeniu popisów 
młodych tancerzy, przeprowadzono konkurs z nagrodami na najpiękniejszy wianek, 
zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy imprezy mieli okazję odbyć rejs 
statkiem po Wiśle, następnie na sandomierskiej scenie zaprezentowały się zespoły: 
„Powsinianie” z Pracowni Etnograficznej Centrum Kultury Wilanów oraz wilanowski 
zespół wokalno – taneczny „Kuźnia Artystyczna”, jako ostatni wystąpił litewski 
zespół „Pievos”, koncerty dopełnił występ teatru ognia „Furion” z Sandomierza, 
miejsce: Bulwar nad Wisłą, 
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3) 22.06.2012 r. - "Collegium Gostomianum - miejsce i czas" – inauguracja wystawy 
plenerowej, ukazuje ona dzieje Wzgórza Gostomianum oraz historię badań 
archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu Collegium, wystawa została 
umieszona na ogrodzeniu okalającym Collegium Gostomianum, 

4) 22.06.2012 r. – Spotkanie wokół ksiąŜki dra Tomasza Ratajczaka    pt. "Mistrz 
Benedykt – Królewski Architekt Zygmunta I"  – okazją do spotkania była 
podwójna rocznica - z jednej strony udostępnienia w Muzeum Okręgowym z 
Sandomierzu ekspozycji zabytkowych elementów i detali architektonicznych z 
warsztatu Benedykta Sandomierzanina, z drugiej ukazania się pierwszej edycji 
monumentalnej monografii działalności tego architekta na dworze Jagiellońskim, 
miejsce: Zamek sandomierski,  

5) 23-24.06.2012 r. – „Dni Sandomierza” – największa impreza plenerowa miasta 
Sandomierza, podczas pierwszego dnia „Święta Miasta” odbył się przegląd 
młodzieŜowych zespołów rockowych tzw. „Sound´mierska Strefa Rocka”, na scenie 
zaprezentowały się lokalne zespoły: „Strzał w Głowę”, „Remission Blade”, 
„S.N.O.W.” oraz łódzki zespół: „Deer Scarlet”, gwiazdą sobotniego wieczoru był 
zespół „MECH”; kolejny dzień świętowania miał charakter rodzinny, jako pierwsza na 
scenie wystąpiła Sandomierska Orkiestra Dęta z Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, tuŜ po niej zaprezentowali się młodzi, utalentowani artyści z formacji 
tanecznych   i wokalnych, działających przy Sandomierskim Centrum Kultury: 
„Paradox”, „Cheerleaders Flower”, „Sandomierskie Studio Piosenki” oraz „Sando All 
Stars”, kolejnym punktem programu był występ Kabaretu „KałaMasz”, następnie 
wystąpiła formacja „Roxette Cover Band”, która wykonała największe przeboje 
szwedzkiej grupy „Roxette”, gwiazdą wieczoru był zespół „BRACIA”, który 
zaprezentował utwory własne oraz covery Czesława Niemena i zespołu "Queen", 
miejsce: Plac Jana Pawła II, 

6) 28.06.2012 r. – „Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem” – 
konferencja naukowa, tematyka spotkania dotyczyła historii oraz wpływów religijnych 
i kulturowych Wschodu i Zachodu w nadwiślańskim grodzie, w konferencji wzięło 
udział grono wybitnych archeologów, historyków i prawników z całej Polski, w tym 
m.in.: prof. dr hab. Andrzej Buko, prof. dr hab. Feliks Kiryk, prof. dr hab. Henryk 
Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Stępień, prof. dr hab. Janusz Tazbir, miejsce: Zamek 
sandomierski, 

7) 29.06.2012 r. – „Dni Nocy. Drzeworyty” – wernisaŜ wystawy prac autorstwa Joanny 
Gałeckiej, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 

8) Lipiec-sierpień – „Lato w mieście” – wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieŜy, cykl 
imprez sportowych i kulturalnych przygotowanych przez sandomierskie jednostki 
kultury, m.in. przez Sandomierskie Centrum Kultury, MOSiR, Świetlice 
Socjoterapeutyczne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, 

9) 2-6.07.2012 r. – Plener studentów Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach -  w 
ramach porozumienia samorządu miejskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, w 
Sandomierzu odbył się drugi plener rysunkowo-malarski studentów oraz kadry 
naukowej Katedry Architektury i Urbanistyki kieleckiej uczelni, tematem pleneru były 
obiekty Sandomierza z uwzględnieniem detali architektonicznych i przyrody, w czasie 
pobytu studentów w nadwiślańskim grodzie powstały znakomite prace, które na 
zakończenie pleneru zostały zaprezentowane na Rynku Starego Miasta, najlepsze 
prace zostały wyróŜnione i nagrodzone, 

10) 5.07.2012 r. – „Wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego” – otwarcie wystawy 
fotograficznej, archiwalny zespół fotografii Feliksa Łukowskiego stanowi bardzo 
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cenny zbiór dokumentujący polską wieś z lat 40. i 50. XX w., miejsce: Zamek 
sandomierski, 

11) 7-8.07.2012 r. – „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski  - sandomierski turniej 
rycerski tradycyjnie rozpoczął się od przemarszu sprzed Bramy Opatowskiej na Rynek 
Starego Miasta, paradę zbrojnych i dam dworu             z zaciekaniem podziwiali 
mieszkańcy miasta i licznie obecni turyści, następnie odegrana została inscenizacja 
historyczna pt. „Maryna Mniszech - wojewodzianka sandomierska carycą Rosji”, 
przedstawiająca bal dworski z okazji zaślubin pięknej Polki z Dymitrem, rzekomym 
synem Iwana IV Groźnego, w międzyczasie publiczność mogła obejrzeć pokaz 
musztry paradnej oraz bojowej, gwiazdą wieczoru był Piotr Nalepa, który z zespołem 
Nie-Bo wykonał największe przeboje zespołu „Breakout”, drugiego dnia 
sandomierskie rycerstwo zaprezentowało kolejną inscenizację historyczną, tym razem 
nawiązującą do powrotu Jana III Sobieskiego spod Wiednia i jego spotkania z królową 
Marysieńką, równolegle do turnieju rycerskiego odbywał się „Jarmark Jagielloński”, 
na drewnianych kramach i stoiskach, rodzimi  i zagraniczni rzemieślnicy oraz artyści 
prezentowali ciekawe prace i wyroby, miejsca: Rynek Starego Miasta, Mały Rynek, 

12) 11.07.2012 r. – „XXIII Sandomierskie Wieczory Organowe”  – koncert muzyki 
powaŜnej, występ artystów: Mirosława Pietkiewicza (organy) oraz Adama Lulka 
(skrzypce), miejsce: Bazylika Katedralna,   

13) 13.07.2012 r. – Koncert zespołu „Acid Drinkers” – koncert muzyki rockowej, 
zespół zaprezentował m.in. utwory z nowej płyty „Back On The Streets”, 
organizatorami koncertu byli: Ojcowie Dominikanie z kościoła św. Jakuba, SCK oraz 
Urząd Miejski w Sandomierzu, miejsce: Mały Rynek, 

14) 14.07.2012 r. – „Piknik rodzinny”  - głównym celem festynu była integracja osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem, na scenie zaprezentowały się zespoły: 
Awangarda, Black Stars z Koprzywnicy oraz folklorystyczny Dwikozianie, 
dodatkową atrakcją były gry i zabawy taneczne, na specjalnym stoisku moŜna było 
kupić przedmioty i pamiątki wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sandomierzu, piknik został zorganizowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”, miejsce: Mały Rynek, 

15) 15.07.2012 r. – „Muzyka na Starówce” – koncert muzyki elektronicznej, Agnieszka 
Lach i Agnieszka Szczepanik, które tworzą projekt „Unique Unit” zaprezentowały 
utwory z gatunku chill-out, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

16) 18.07.2012 r. – „XXIII Sandomierskie Wieczory Organowe” – koncert organowy 
Macieja Babnisa z Gdańska, miejsce: Bazylika Katedralna  

17) 21-22.07.2012 r.- „Spotkanie przy Kakale” – cykliczne wydarzenie artystyczne, 
gościem specjalnym tegorocznej imprezy był jeden z czołowych twórców 
współczesnej animacji, Mariusz Wilczyński, w ramach imprezy wystąpiły równieŜ 
zespoły: „Cartanaporu”, „Kipikasza” – który tworzy muzykę folk z elementami 
muzyki tradaycyjnej i rockowej oraz duet Michał „Misiek” Jakubczyk i Jakub 
„Kubuś” Wrześniak, którzy zaprezentowali utwory z bogatego repertuaru piosenki 
turystycznej, na zakończenie wydarzenia odbył się wernisaŜ plastyków i fotografików, 
impreza ma na celu promocję młodych artystów tworzących w róŜnych dziedzinach 
sztuki, 

18) 22.07.2012 r. – „Muzyka na Starówce” – koncert uczestników 39. Harcerskiego 
Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej - Kielce 2012, organizatorami cyklu jest Urząd 
Miejski w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Rynek 
Starego Miasta. 

 
Sport 
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1) 06.2012 r. - Sukcesy Karoliny Kołeczek podczas Mistrzostw Polski    w Bielsku 
Białej i Białymstoku - zawodniczka sekcji lekkoatletycznej UKS ,,Trójka” 
Sandomierz, Karolina Kołeczek, dwukrotnie stawała na podium podczas 
Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski, najpierw na przeprowadzonych w Bielsku 
Białej, w dniach 15-17 czerwca br., Mistrzostwach Polski Seniorów w lekkiej 
atletyce została wicemistrzynią Polski w biegu na dystansie 100 m przez płotki, 
tydzień później nasza zawodniczka była bezkonkurencyjna na Mistrzostwach Polski 
Juniorów        w Białymstoku, zwycięŜyła zdecydowanie w biegu na dystansie 100 
m przez  płotki, zostając Mistrzynią Polski Juniorek na tym dystansie, 

2) 23-24.06.2012 r. – Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych dla Dzieci 
z roczników 1999-2001 – prawo startu w ogólnopolskich zawodach rozgrywanych 
w Łodzi uzyskało 35 dzieci ze szkół powiatu sandomierskiego, podczas zawodów, 
Karolina Gromada ze szkoły SP1          w Sandomierzu, w biegu na dystansie 600 m 
zdobyła złoty medal uzyskując czas 1,47,76 min., jednocześnie ustanawiając rekord 
Czwartków Lekkoatletycznych na tym dystansie, Kacper Stec zdobył srebrny medal  
w skoku w dal uzyskują odległość 5 m, Jakub Wiatrowski zdobył brązowy medal w 
skoku wzwyŜ pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,43 cm, 

3) 8.07.2012 r. – I edycja Turnieju Siatkówki PlaŜowej - w rozgrywkach wzięło 
udział  31 druŜyn, w tym 9 zespołów Ŝeńskich, podobnie jak podczas poprzednich 
edycji oprócz Sandomierzan w turnieju uczestniczyli amatorzy siatkówki plaŜowej 
spoza naszego miasta, na turniej przybyli zawodnicy m.in. z Rzeszowa, Niska, 
Krosna, Stalowej Woli; wśród dziewcząt I miejsce wywalczyły: Karolina Sikora z 
Rzeszowa oraz Anna Obirek z Krosna,  w grupie męskiej zwycięŜyli: Tomasz 
Chorząpa i Łukasz Kurzyna z Biłgoraja, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz statuetki, miejsce: CKiR MOSiR, 

4) 22.07.2012 r. – I Amatorskie Zawody na Nartach Wodnych – zawody 
rozgrywane były w konkurencji slalom za łodzią motorową, slalom między bojami 
odbywał się na odcinku 100 m, zawody poprzedzone były nauką jazdy na nartach 
wodnych w dniu 21.07.2012 r., w gronie zwycięzców znaleźli się: I miejsce – 
Dragan Adrian (15 lat), II miejsce – Chruściel Izabela (12 lat), III miejsce – 
Chmielewska Sylwia (24 lata), miejsce: Bulwar nad Wisłą. 
 

Promocja 
 
1) 03.07.2012 r. – Rozpoczęcie sprzedaŜy nowych kalendarzy na 2013 rok – 

Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu rozpoczęło sprzedaŜ nowych 
kalendarzy na 2013 rok składających się z siedmiu i trzynastu kart, plansze 
przedstawiają zabytki Sandomierza w poszczególnych miesiącach roku, 

2) 11.07.2012 r. – „Radio Wnet” w Sandomierzu – emisja audycji Radia Wnet pt. 
„Wracamy do źródeł” na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu,   "Wracamy do 
źródeł" to cykl spotkań organizowanych w kilkunastu miastach Polski, które mają na 
celu przedstawienie gospodarczego potencjału poszczególnych regionów, w ramach 
ogólnopolskiej akcji Radia Wnet odbyły się w Sandomierzu dwa bezpłatne pokazy 
filmu "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać" oraz koncert rapera ‘”Firma” - 
Tadek Firma Solo, 

3) 19.07.2012 r. – Wizyta dziennikarza niemieckiego radia „Deutschlandradio” w 
Sandomierzu – podczas pobytu w Sandomierza dr. Justyna Bronska, pracownik 
niemieckiego radia, zwiedziła najpiękniejsze sandomierskie zabytki, zapoznała się z 
historią miasta oraz przeprowadziła wywiady z Panem Burmistrzem oraz 
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mieszkańcami miasta, zebrany materiał zostanie wykorzystany do przygotowania 
audycji radiowej zachęcającej niemieckich turystów do odwiedzin Sandomierza.  

 
 
Sandomierz, dnia 24 lipca 2012 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Zapytał o przybliŜony termin rozpoczęcia prac  w ramach likwidacji skutków powodzi dot. 
ulic: Baczyńskiego, Portowej, Bosmańskiej. 
 
 
Pan Maria Rudzińska – Mieszkanka Sandomierza 
 
- Powiedziała, Ŝe została zaproszona na sesję Rady Powiatu , podczas której  Radni 
Powiatowi ufundowali  tablicę  upamiętniającą  Uczniów sandomierskich szkół, którzy 
zginęli podczas wojny. 
- Przypomniała losy tablicy ufundowanej   przez Rodziny i Przyjaciół  poległych uczniów. 
- Powiedziała, Ŝe: 
           - Radni Sandomierskiego owiatu przekazali po 100 zł na w/w cel. 
            - Tablica  zostanie umieszczona  w Gimnazjum przy ulicy śeromskiego  
               w Sandomierzu. 
 
Pan Zbigniew Puławski 
 
Odnosząc się do prac prowadzonych na Starym Mieście powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Jest sezon turystyczny, a końca tych prac nie widać. 
- Brak sensownej logistyki  tych prac. 
- Jest słaby nadzór ze strony inwestora. 
- Zapytał o termin zakończenia prac. 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Leśniaka 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza tytułem wprowadzenia, 
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan Zbigniew Leśniak złoŜył skargę na działalność Burmistrza Sandomierza. 
- Skarga została rozpatrzona  zgodnie z przyjętymi zasadami. 
- W materiałach na sesję  Państwo Radni otrzymali dwa projekty uchwał: jeden uznający 
skargę za  nieuzasadnioną wraz z uzasadnieniem  do projektu uchwały , drugi uznający  
skargę  za uzasadnioną. 
- Pomimo prób nie udało się zaprosić   Wnioskodawcy – Pana Zbigniewa Leśniaka na 
dzisiejszą sesję Rady Miasta ( poczta + StraŜ Miejska) 
- Prosi Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o materiał  otrzymany od Pana Zbigniewa Leśnika 
oraz  z Urzędu Miejskiego (Komisja  była równieŜ w terenie). 
- Pan Zbigniew Leśniak nie chciał współpracować z Komisją, nie odbiera pism, nie było Go 
równieŜ podczas wizji lokalnej. 
- Z ustaleń Komisji wynika, Ŝe  prace zostały wykonane, Pan Zbigniew Leśniak nie 
uczestniczył w odbiorze w/w prac. 
- Z uwagi na powyŜsze Komisja Rewizyjna uznała wniosek  Pana Zbigniewa Leśniaka na 
bezczynność Burmistrza  za nieuzasadniony. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zapytał :czy Państwo Radni  wnioskują 
o odczytanie projektów uchwał – brak wniosku. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i zgadza się z jej opinią. 
- Pozostaje problem rowów melioracyjnych na prywatnych działkach (udraŜnianie, 
konserwacja, koszenie) 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący 
Rady Miasta  
-Powiedział, Ŝe w pierwszej  kolejności  podda pod glosowanie – zgodnie z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej -  projekt uchwały uznający skargę za nieuzasadnioną 
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało  się” od głosu,  
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XX/199/2012 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Leśniaka. 
 
uznającej jednogłośnie skargę za nieuzasadnioną. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych.   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
  Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
                
             W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę wraz z załącznikami (w tym  graficznym)  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0    „wstrzymujących   się” od głosu,  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XX/200/2012 
w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  

    
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta poprosił o opinię komisję merytoryczną 
Rady Miasta  
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
W związku z brakiem  dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta: 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał projekt uchwały  pod głosowanie w treści uzgodnionej – jak wyŜej  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących   się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XX/201/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  

      
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji poddał  
pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XX/202/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 rok   
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023  
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Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał: 
- Jak przebiega zadanie : przebudowa Placu targowego i kiedy moŜna się spodziewać  
zakończenia tej inwestycji? 
- Co z pozostałym terenem ? 
- Czy trwają rozmowy z kupcami? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na Placu 3.Maja będzie  tzw. zielony Rynek (zrezygnowano z wcześniejszych  planów  
   zlokalizowania go przy ul. Przemysłowej ze względu na odległość) 
- Rozmowy z kupcami trwają, nie zostało jednak  jeszcze zarejestrowane Stowarzyszenie 
Kupców. 
- Realizacja inwestycji  zaleŜy  przede wszystkim od terminu otrzymania  pieniędzy. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wobec braku kolejnych  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 16 
„za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XX/203/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz   
na lata 2012 – 2023  
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem 1 stycznia 
2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury 
prowadzonej wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i  
Powiatem Sandomierskim   
                      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił  do dyskusji. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi,  Ŝe: 
- Sprawa nie dotyczy tylko przejęcia zbiorów -  pozostaje kwestia przejęcia Zamku wraz z 
terenem. 
- Zapytał: Czy zwracano się do Skarbu Państwa o przejęcie budynku ? 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe na przedostatniej sesji Rady Miasta  została podjęta uchwała intencyjna 
w sprawie przejęcia Muzeum. 
Zapytał: 
- Czy są jakieś nowe szczegóły dotyczące przejęcia Muzeum ? 
- Czy została zawarta umowa pomiędzy Miastem, Starostą i Sejmikiem Wojewódzkim 
 i czy moŜna się z nią zapoznać ? 
- Czy są znane szczegóły dotyczące finansowania tej jednostki ? 
Kończąc wypowiedz Radny powiedział, Ŝe nie wie nad czym ma głosować – W Jego ocenie 
jest to kolejna uchwała intencyjna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Z uwagi na rozpatrywany temat zapraszał do udziały w dzisiejszej sesji zainteresowane 
strony:  Starostę Sandomierskiego  oraz Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
- Z przykrością stwierdza, Ŝe  nie ma nikogo  z w/w instytucji (Dyrektor Muzeum po raz drugi 
nie skorzystał z zaproszenia) 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Na dzień dzisiejszy” ma za mało danych  dot. zasad przejęcia Muzeum przez Miasto 
dlatego będzie głosował „przeciw’. 
- Ogólnie koszty utrzymania w gminach rosną.  
- Nie jest przeciwny – potrzebne są jednak  argumenty – Dotychczasowe Go nie przekonują. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest zdziwiony, Ŝe komisje, radni zaopiniowali  projekt uchwały o przejęciu Muzeum 
pozytywnie nie mając wszystkich danych. 
- Wcześniej na komisji , nikt nie był w stanie powiedzieć : Ile to będzie kosztować? – a 
jednak uchwała została podjęta. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, Ŝe Pan Skarbnik na posiedzeniu Komisji powiedział Panu Maciejowi Stępniowi  
ile to będzie kosztować „Trzeba się tylko wsłuchiwać”. 
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Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział ad vocem: 
- Pan Radny Andrzej Gleń „opowiada bzdury”. 
- Pan Skarbnik  na posiedzeniu komisji nie udzielał takiej informacji. 
- Na posiedzeniu Komisji była „Pani z Urzędu Miejskiego” – podobno kompetentna, ale 
„wyszła wcześniej „. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Podziela obawy Kolegów  Radnych. 
- UwaŜa, iŜ  Muzeum będzie to przysłowiowa skarbonka bez dna. 
- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  powinno przejść pod Muzeum Narodowe w Kielcach. 
- Z uwagi na brak jakichkolwiek danych  podczas głosowania  „wstrzyma się od głosu”. 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
Powiedział, Ŝe  pieniądze mają być z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie pora rozpatrywać na sesji „Co ktoś powiedział na komisji”. 
- Podobnie jak Państwo Radni teŜ ma wątpliwości. 
- Wszystkie potrzebne dane zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały. 
Odpowiada na pytanie Pana Marcelego Czerwińskiego: 
- Najpierw  staniemy się  organizatorem Muzeum , a potem pomyślimy o komunalizacji. 
- Pieniądze z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej zostaną skierowane do Muzeum ( do 1 
miliona zł) i Miasto nie powinno ponosić dodatkowych kosztów „I wychodzimy na zero jeŜeli 
chodzi o budŜet Miasta” 
- Pod koniec br. wygasa umowa z PTTK , funkcjonuje juŜ dom wycieczkowy i PTTK ma się 
z czego utrzymywać. 
- W Muzeum Okręgowym nie będzie domu weselnego i nie ma zamiaru ogłaszać  konkursu 
na dyrektora, nie zajmuje się plotkami, nie robi za materac w Mieście. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe 15 lat temu Wojewoda 
Tarnobrzeski na funkcjonowanie Muzeum  dawał 1,5 mln zł. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe Miasto da 250 tyś. zł, Starosta – 250 tys. zł, Marszałek – 250 tys. zł + 1 mln zł 
(jak  wyŜej). 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Środki  z Trasy Poziemnej i Bramy Opatowskiej  mogły by wpływać do kasy Miasta. 
- Pieniądze – jak wyŜej – moŜna przekazać  instytucjom kultury, które dotujemy. 
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- Nie ma jasnych, czytelnych danych i Ŝadnych gwarancji, Ŝe nie zostaniemy „nabici w 
butelkę jako Gmina”. 
- Koszty utrzymania Miasta rosną.   
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Zaakceptowanie tej uchwały nie wiąŜe się z Ŝadnymi konkretami. 
- Teraz dopiero rozpoczną się konkretne rozmowy. 
- 1 mln 250 tys. zł to są  pieniądze na Muzeum , nie na utrzymanie  całego obiektu (Zamku). 
- Jako Miasto będziemy płacić czynsz jaki ustali nam Starosta i wtedy dopiero będzie 
moŜliwe wyliczenie kosztów. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Jest Mu przykro słuchać tych wypowiedzi. 
- Nie moŜna  porównywać  budowy miejsc pracy z instytucją kultury, która  musi trwać. 
-  Nie da się  co do złotówki wyliczyć  ile będzie kosztowało prowadzenie Muzeum, ile trzeba  
pieniędzy na uratowanie zbiorów , Ŝeby ludzie mogli  je oglądać. 
- Nie chce się wypowiadać, czy Muzeum funkcjonuje dobrze , czy źle ”Widać, Ŝe tam brakuje 
pieniędzy. A to jest na ten czas niedopuszczalne.” 
-  MoŜe się komuś nie podoba, Ŝe Miasto będzie miało Zamek, trzeba jednak obiema rękami  
przegłosować tę uchwałę. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Ad vocem do Pana Jacka Dybusa 
_ JuŜ podejmowaliśmy uchwałę intencyjną,  pozwalającą Panu Burmistrzowi  na prowadzenie 
rozmów ze Starostą, z Sejmikiem Wojewódzkim i poczynienie ustaleń pisemnych  
zawierających analizę ekonomiczną. 
- Po otrzymaniu powyŜszego  Radni powinni dopiero  głosować tę uchwałę” 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Ad vocem do Pana Macieja Skorupy: 
- Muzeum z całą pewnością nie zginie. 
- Ma znacznie większą szansę funkcjonować przy Muzeum Narodowym w Kielcach (gdzie są 
pieniądze, większe zbiory, fachowcy) 
- Wychodzi na to, Ŝe chcemy się znać na wszystkim „To jest paranoja” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest większe od Muzeum w Kielcach. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
„Ale ma pieniądze.” 
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Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- To się zgadza i Ŝałuje, iŜ Sandomierz nie jest województwem. 
- Sandomierz ma Ratusz, Zamek i Biskupa i „wszystko przed nami”. 
- Ad vocem do Pana Mirosława Czaji: W Uzasadnieniu do projektu uchwały jest wszystko 
napisane (odczytał treść uzasadnienia) 
- Wszystkie uzgodnienia są na piśmie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział,  Ŝe kopie tych uzgodnień powinny być dołączone do  projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Radny   sprawdził te dokumenty w Urzędzie. 
- „Czy Pan myśli , Ŝe ja tu przychodzę i blagi opowiadam. Moje słowo jest więcej warte jak 
pieniądze.” 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, Ŝe  „Zna stosunki Pana Burmistrza ze Starostą”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Podobnie jak Radni teŜ ma wątpliwości. 
- Zapewnienia juŜ są. 
- Podjęcie tej uchwały  daje moŜliwość finalizowania sprawy: ”Ta uchwała daje mi dopiero  
przepustkę do siadania do stołu.” 
- Otrzymał zapytanie od Starosty Sandomierskiego: Jak to Muzeum ma w przyszłości 
funkcjonować, gdy Miasto będzie głównym organizatorem ?” 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe poprosił Pana Starostę  o przedłoŜenie planu 
przygotowanego przez Starostwo, aby  moŜna było do niego nawiązać i kontynuować. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: ”To po co przejmować, jeŜeli 
chcemy kontynuować?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- To są dwie róŜne rzeczy. 
- Pan Starosta wystąpił o nasz plan, a my chcemy plan Starosty, aby  do niego nawiązać, ale 
„Odpowiedzi na razie nie mam.” 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe:  
- Zgadza się, Ŝe  działalność  kulturalna szeroko pojęta musi być dofinansowywana.   
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-   Wypadało by równieŜ pomoc  szkołom, przedszkolom, uczelniom i szpitalowi. 
- Póki co Muzeum funkcjonuje, a jak Miasto będzie miało wolne fundusze to kupi  „parę 
Kossaków” i powiększy  zasoby muzealne. 
- Biorąc przykład z Tarnobrzega  naleŜy się skupić na utrzymaniu tego co   mamy do 
zrobienia. 
- My podejmujemy inicjatywy, które generują koszty, a nie skupiamy się na działaniach 
tworzących koniunkturę. 
- Chciałby, aby jego córka  po skończeniu studiów powróciła do Sandomierza  i pracowała 
dla tego Miasta. 
 
Pan  Wojciech Ramus - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jako Sandomierzanin jest oczywiście „za” przejęciem  Muzeum przez Miasto Sandomierz. 
- Zadaje pytanie:Czy Państwo Radni „do końca” wiedzą nad czym głosują? 
- Trzeba   mieć konkretne dane: plan na dany rok, długoletni plan finansowania ( a nie 
przerzucać się liczbami: 1 mln zł, 1,5 mln zł). 
- Do Urzędu Marszałkowskiego  nie wpłynęło do tej pory Ŝadne pismo, poza  wolą przejęcia 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
- Jako Radny Sejmiku  oczekuje na konkrety: Jak Miasto będzie  finansować Muzeum, w jaki 
sposób pozyska środki. 
- W pierwszej kolejności  stosowną uchwałę powinno przedłoŜyć Starostwo. 
- JeŜeli zostanie przedstawiona  rzeczowa kalkulacja  finansowania Muzeum, to Radni 
zagłosują „za” -  na razie jest za duŜo niewiadomych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Dziękuje Radnemu za cenne uwagi. 
- Zwraca uwagę, Ŝe  Samorząd Wojewódzki ma niewiele  do decydowania w tej sprawie: 
Muzeum jest w dyspozycji Starosty, opiniuje  Minister Kultury,  dobrą wolą Marszałka jest  
to, Ŝe daje na ten cel pieniądze. 
- Gdy Muzeum było w strukturach wojewódzkich, to pieniądze  były „z  naddatkiem”.  
- Problemy zaczęły się, gdy  powstały powiaty (Są w Województwie 2 duŜe instytucje 
kulturalne, a pieniądze  rozparcelowano pomiędzy  wszystkie powiaty ) 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wydawało się, iŜ  od  podjęcia  uchwały intencyjnej w sprawie  przejęcia Muzeum, przed 
miesiącem, zostanie wypracowane  sensowne procedowanie. 
- Z wypowiedzi, które  padają na sali wynika, Ŝe jest to pełna  improwizacja. 
- Uzasadnienie do tej uchwały jest  „Ŝenujące”, i nie ma nic wspólnego  z merytorycznym  
uzasadnieniem. 
- Rada Miasta podejmuje uchwały  nie konsultując  tematów z mieszkańcami (wyborcami). 
- Nadal nie wiadomo: jak Muzeum ma być finansowane, kto będzie obsługiwał Bramę  
Opatowską i Trasę Podziemną ? 
- Ta uchwała  powinna być odłoŜona i Radni nie powinni się ośmieszać. 
- Rolą Przewodniczącego Rady jest, aby Radni i Pan Burmistrz nie mieli wątpliwości. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Nie zgadza się z opinią przedmówcy. 
- Ta dyskusja świadczy o tym, Ŝe Rada nie podchodzi do sprawy  przejęcia Muzeum 
mechanicznie  
- Radni dyskutowali na ten temat na posiedzeniach komisji, równieŜ na spotkaniu Koalicji 
- Obawy  Przedmówcy podziela większość Państwa Radnych. 
- Zarzut o  Ŝenująco niskim poziomie dyskusji jest nieprawdziwy:  KaŜdy z mówców w 
sposób kulturalny, cywilizowany  wyraził swoją opinię, było ad vocem itd. 
- Projekt uchwały  otrzymany od Burmistrza Sandomierza  jako Przewodniczący Rady 
skierował do komisji stałych. 
- Zapewnia, Ŝe temat nie jest Radnym obojętny i nie jest spłycany, co będzie zapewne 
widoczne przy głosowaniu. 
- Wracając do meritum: tą uchwałą nie upowaŜniamy Burmistrza do przejęcia Zamku, który 
jest siedzibą Muzeum. 
- Zamek jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starosty i nie ma deklaracji , Ŝe się na 
Zamku uwłaszczymy. 
- Przejmując  Muzeum od 1 stycznia 2013 roku  Miasto będzie płacić czynsz – zwaŜywszy (o 
czym juŜ była mowa) na  niezbyt przyjazne  stosunki pomiędzy Panem Starosta i Panem 
Burmistrzem -  to ta opłata nie będzie symboliczna ( duŜa kubatura, duŜa powierzchnia, 
remonty – to w skali roku  ok. 500 tys. zł)  
- Chciał Państwu Radnym uświadomić, Ŝe  Miasto  przejmuje instytucję a nie majątek 
Starosty. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- JeŜeli Miasto miałoby płacić 500 tys. zł -  to „Szczęść BoŜe” i niech  Starosta sobie  
zatrzyma  i Zamek i Muzeum. 
- Nie ma opcji, aby Miasto zapłaciło choćby 1 zł czynszu. 
- Jako Burmistrz ma większe wątpliwości niŜ Rada i nikogo nie namawia do głosowania, bo 
kaŜdy ma rozum i „wie w co wchodzimy”. 
- Wypełnia to o czym  wcześniej mówił -  Nie oznacza  to jednak  , Ŝe Rada musi podzielać 
ten pogląd. 
- „Byłoby nawet dobrze, gdybyście tej uchwały nie podjęli.” 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
„To po co ta uchwała.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Kontynuując powiedział, Ŝe: 
- WciąŜ była mowa  o pomocy w prowadzeniu Muzeum, na tej sali równieŜ. 
- Mówiło się, Ŝe jak będą dodatkowe środki  to  „to nastąpi”. 
- Będą dodatkowe środki z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
- Prosi o podjęcie powaŜnej decyzji: „za” lub „przeciw”: jeŜeli  ktoś chciał być radnym (a 
nawet burmistrzem) „to trzeba mieć honor i odwagę i zmierzyć się z tym problemem, a nie 
chować głowę w piasek i ja się będę  się wstrzymywał.” 
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 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Poparł  apel Burmistrza o  głosowanie „za” lub „przeciw”, bo  w związku z nieobecnością 
radcy prawnego, ma wątpliwości dotyczące głosowania (Czy nie powinna to  być : 
bezwzględna większość ustawowego składu rady czyli uchwała przechodzi, gdy jest  
przynajmniej 11 głosów „za”) 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział ad vocem do Pana Burmistrza Ŝe: 
- Przypomina, Ŝe przedszkole miało być budowane za 9 min zł, teraz  podobno ma kosztować 
tylko 5 mln zł. 
- Obawia się, Ŝe  na wiele zadań  nie będzie pieniędzy: np. na obiekty wojskowe i wiele 
innych spraw. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Obawia się , iŜ zabraknie na  wydatki bieŜące (a Rząd  przygotowuje następny pakiet) 
- Za 2 miesiące   będzie opracowywany kolejny budŜet – a w tej sprawie nie ma pełnych 
danych. 
- Dobrym zwyczajem było zapraszanie parlamentarzystów – dzisiaj   Radny zadał by Im kilka 
pytań. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, między innymi: 
-  śe nie chce, aby Muzeum  funkcjonowało tak jak w chwili obecnej, bo  zdarza  się, ze 
otrzymuje  zaproszenia   post factum. 
- O przekazanym do  Muzeum  fotelu z XIX wieku i części kredensu. 
-  „Co do finansowania” , to w  niedziele moŜna zobaczyć, jak  wielu jest turystów  na Bramie 
Opatowskiej i w Trasie Podziemnej. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  w związku z brakiem 
kolejnych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
I w wyniku głosowania: 7 „za”, 5 „przeciw”, 4 osoby   „wstrzymały  się” od głosu 
Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XX/204/2012 
w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem 1 stycznia 2013 roku  roli 
organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej 
wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i  Powiatem 
Sandomierskim   
 
Ad. 12 
 
Podjęcie  uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza 
do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu  
(Wniosek Rektora PWSZ w Sandomierzu) 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – powiedział, Ŝe komisja , 
której przewodniczył zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i zaproponowała kandydaturę  
Pana Janusza Sochackiego. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- powiedział, Ŝe opinia Komisji jest  pozytywna, komisja  równieŜ zaproponowała 
kandydaturę Pana Janusza Sochackiego. 
 
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił o zgłaszanie innych kandydatur – brak zgłoszeń. 
- Powiedział, Ŝe wcześniej juŜ wyraził zgodę na kandydowanie. 
- Niewątpliwie duŜy wpływ na wyraŜenie zgody miał  fakt, Ŝe przedstawicielem Miasta  jest    
Pan Burmistrz „i będę miał godne towarzystwo”. 
- Nie będzie brał udziału w głosowaniu, bo „sprawa mnie dotyczy”. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Wobec braku  głosów  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Zapytał: Kto z Państwa radnych chce, aby Janusz Sochacki  reprezentował Radę Miasta 
Sandomierza w Konwencie PWSZ w Sandomierzu ? 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Z uwagi na wynik głosowania poprosił o wpisanie w § 1 projektu uchwały „Janusz 
Sochacki” 
- Poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 14 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu, stwierdził, Ŝe 
Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XX/205/2012 
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Konwentu 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta podziękował za wskazanie i 
delegowanie do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu  

Ad. 13 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 lipca 2011 r. 
Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji wspólnej: BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , osoba nie brała udziału w 
głosowaniu i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XX/206/2012 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 lipca 2011 r. Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na 
obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Ad. 14  
 
Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  
za parkowanie  pojazdów samochodowych  na drogach  publicznych  w strefach 
płatnego parkowania na terenie  Sandomierza. 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Jest to kolejna korekta  miejsc parkingowych w Sandomierzu: 
 – Projekt uchwały nie był opiniowany przez  komisje. 
- Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe; 
- Jak pokazało doświadczenie,  wcześniejsze wątpliwości były uzasadnione. 
- Składa wniosek formalny: o usunięcie  ze strefy płatnego parkowania ulicy Słowackiego -  
argumentując, Ŝe dochody, które przynosi ten parking są nieadekwatne „do tego całego 
zamieszania”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe  
- Popiera wniosek Pana Mirosława Czaji. 
- Proponuje zmienić zapis dot. ulicy Browarnej (…) 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Nie uwaŜa, Ŝe Uchwała dotycząca parkingów była błędem. 
- Miasto to Ŝywy organizm i kolejne  sektory Miasta naleŜy analizować i  wywaŜać, aby: 
   z jednej strony był dochód, a z drugiej, aby nie tworzyć barier. 
- Nie wyklucza, Ŝe szansą dla Miasta będzie przemysł turystyczny. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Miasto Sandomierz wydało duŜo pieniędzy na opracowanie  organizacji ruchu  
– Zrobili to fachowcy. 
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- Zgadza się z Radnym – Jackiem Dybusem , nie zgadza się  z Panem Mirosławem Czają: 
teraz na ulicy Kościuszki  ludzie mają  swobodny dojazd  do  sądu, do banku „MoŜna 
zaparkować, załatwić sprawę i odjechać”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział , między innymi, Ŝe: 
- Mamy opracowaną Organizację Ruchu w Sandomierzu, ale  nie przystaje do obecnych 
potrzeb. 
- Zostanie zaproszony  specjalista  od organizacji ruchu, który wraz z Komisją 
Praworządności  Rady Miasta będzie miał za zadanie  docelowo rozwiązać problem. 
- Jest szansa na uporządkowanie  organizacji ruchu, choć jako Burmistrz  ma świadomość, Ŝe 
nie od razu to nastapi. 
- Do tematu ulicy Browarnej  moŜna wrócić dopiero po jej wyremontowaniu. 
 
Pan Maciej  Stępień 
 
Powiedział, Ŝe opłaty  parkingowe nie są zbierane w niedziele: „Kiedy jest największy ruch”. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział,  Ŝe  nie moŜna pobierać opłat w niedziele „Czerwona kartka w kalendarzu  to jest 
święto i opłat się nie pobiera. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Przyznaje, Ŝe jest zaskoczony, Ŝe w święta nie pobiera się opłat. 
- Problem  z miejscami parkingowymi jest przejściowy. 
- Walka o miejsca parkingowe   na  tzw. nowym  osiedlu  jest w dni powszednie, w soboty i 
niedziele problem znika. 
 
Pan Zbigniew Rąb – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wszyscy troszczą się tylko o  „tę część Sandomierza”, opracowywany jest plan itd. 
- Na prawej stronie Miasta Sandomierza nie ma parkingu, przy ulicy Baczyńskiego nie ma 
gdzie zaparkować, i Ŝe parking naleŜy się Mieszkańcom „jak miska zupy” (Huta ma parking 
dla swoich pracowników) 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Huta Szkła wybudowała parking dla swoich pracowników, parking jest monitorowany. 
- Nie  moŜna oczekiwać, Ŝe  między blokami , na osiedlu powstaną parkingi , Ŝe zostanie 
wybetonowany teren. 
- W wielu rodzinach są juŜ po 2-3 samochody. 
 
 Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝeby Pan Andrzej Bolewski napisał pismo, Ŝe jest  potrzebny parking tylko dla 
mieszkańców i „problem jest rozwiązany”. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta : 
- Zapytał Wnioskodawcy  projektu uchwały – Pana Jacka Dybusa :czy wyraŜa zgodę na ew. 
zmianę projektu w związku z wnioskiem Pana Mirosława Czaji. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: ” Nie widzi przeszkód”. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie: 
-  Wniosek Radnego – Pana Mirosława Czaji, aby ze strefy płatnego parkowania wyłączyć 
ulicę Kościuszki.  
Wynik głosowania: 2 „za”, 11 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała  się” od głosu – Rada nie  
przyjęła wniosku. 
 - Projekt omawianej wyŜej  uchwały w wersji przedłoŜonej przez Pana Jacka Dybusa  i na 
podstawie wyników głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała  się” od głosu  i 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                      Uchwała Nr XX/207/2012 
 zmieniająca uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  za parkowanie  
pojazdów samochodowych  na drogach  publicznych  w strefach płatnego parkowania 
na terenie  Sandomierza. 

 
Ad. 15 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.                                    

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, miedzy 
innymi, Ŝe: 
- Korzystając z obecności Pana  Wojciecha Ramusa – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego  
przypomina  prośbę o interwencję w sprawie ulicy Lubelskiej. 
- Ulica Lubelska jest  w coraz gorszym stanie: zaniedbana, nie wykoszone pobocza, zwały 
ziemi. 
- Są złośliwcy , którzy proponują nazwanie tej ulicy Marszałkowską lub Marszałka Jarubasa. 
- JuŜ nie wierzy w kolejne obietnice. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Miasto przekazało ogromne pieniądze na dokumentację. 
- Kierowcy i piesi poruszający się tą ulicą  „JuŜ nie mają słów”. 
- W zarządzie  Dróg Krajowych i Autostrad powiedziano, Ŝe  plan został przedłoŜony, ale 
Zarząd Wojewódzki  go odrzucił. 
 
Pan Wojciech Ramus - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- W sprawie ulicy Lubelskiej w Sandomierzu składał interpelację i moŜna  o tym przeczytać   
w protokole z  posiedzeń sesji Sejmiku. 
- Zapraszał Marszałka Jarubasa na tę ulicę. 
- Były obietnice, ale wszystkie pieniądze zostały  przekazane na budowę mostu w Połańcu. 
- Warto byłoby połączyć siły: i udać się do Władz. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  W spawie ulicy Lubelskiej było ze strony Marszałka zapewnienie, Ŝe jak będzie 
dokumentacja to droga  będzie wykonana. 
 - Jest zapewnienie, Ŝe  lewy wał  zostanie  zabezpieczony i podniesiony od mostu kolejowego 
do granic   Tarnobrzega. 
- Będą obchody 15.  lecia  funkcjonowania w Sandomierzu Pilkington Poland. 
- W ramach w/w uroczystości zostanie otwarta  nowa hala w Chmielowie. 
Gdyby  przed 2. laty  dano gwarancję, Ŝe wały zostaną zrobione, to być moŜe inwestycja  ta 
powstałaby w Sandomierzu. 
- W Sandomierzu grunty są bardzo drogie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Wpłynęło rozstrzygniecie  nadzorcze  Wojewody Świętokrzyskiego   uchylające uchwałę  w 
sprawie uchwalenia MPZP Osiedla „Nadbrzezie”. 
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem poinformowała, Ŝe   nie wyraŜa 
zgody  na wprowadzenie zmian  w przyjętym planie. 
- Państwo Radni otrzymali  odpowiedz na zalecenia pokontrolne   RIO w Kielcach. 
- Wpłynęło pismo: 
     1.  Pana Wojciecha Sochy  w sprawie MPZP „OŜarowska”. 
      2. Pana Zbigniewa Puławskiego, który skarŜy się na   przekroczenie  dopuszczalnych 
norm  decybeli podczas koncertu  zespołu „KwasoŜłopy”. 
       3. Prezesa Pana Andrzeja Bolewskiego w sprawie  przepustu na wale. 
- Wystąpił do Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o zajęcie się – 
zgodnie z Planem pracy Komisji – oceną  prawidłowości  kalkulowania opłat za  ścieki i 
wodę. 
- Uczestniczył wraz z Panem Burmistrzem w uroczystościach odsłonięcia pomnika na Hucie 
poświeconego  Powodzi w 2010 roku. 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe w/w korespondencja jest 
do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 16            
                                           Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Poinformował zebranych  o  połączeniu kolejowym relacji Sandomierz - Warszawa. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Na liście inwestycyjnej Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  znalazła się 
inwestycja dotyczącą realizacji cieku wodnego „Atramentówka. 
- Apeluje do radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o monitorowanie tej 
inwestycji, aby nie odstąpiono od realizacji tego zadania. 
- Pana Burmistrza prosi o  zainteresowanie   sprawą Wydziału  merytorycznego Urzędu 
Miasta. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Zarząd  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  to jest ciało polityczne i „chociaŜby 
radny Ramus składał 50 interpelacji”, to jego wpływ jest ograniczony. 
- Są realizowane inne inwestycje, ulica Lubelska jest konsekwentnie pomijana. 
 
Pan Wojciech Ramus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie jest tak, Ŝe  Radni Sejmiku nie mają nic do powiedzenia. 
- Prosi, aby skierować pismo do Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Pan Marcin Marzec 
 
Nie ma Pana Krzysztofa NiŜyńskiego, ale moŜe zapewnić (w imieniu Klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej), Ŝe są prowadzone rozmowy  z radnymi i z posłami. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie uzyskał odpowiedzi na pytanie: jak będzie od 1 stycznia 2013 roku funkcjonowała 
Brama Opatowska i Trasa Podziemna. 
- O koncercie Zespołu „KwasoŜłopy” i jego skutkach. 
- Zbierano wśród  mieszkańców Starego Miasta podpisy  pod protestem w sprawie hałasu na 
Starówce (wiele osób obawiało się podpisać, bo są szantaŜowani: ”Jak wam się nie podoba, to 
was przeniesiemy.”)  
-  Chciałby wiedzieć: kto płaci za  wodę z kranu  na ulicy Podwale i kiedy zostaną 
zakończone prace  na Starówce (informacja na stronie Miasta jest zbyt lakoniczna) 
- Jakość  wykonywanych prac na Starym Mieście  pozostawia wiele do Ŝyczenia. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Trasa Podziemna i Brama Opatowska będzie funkcjonowała zgodnie z prawem. 
- Odnośnie koncertu „KwasoŜłopów” – Tego typu koncerty będą ograniczane. 
- Prace na Starym Mieście powinny być zakończone do końca  tego roku. 
- Problem z kranem przy Uchu Igielnym  zostanie rozwiązany – Kamienica  Zamkowa 4  
„idzie do remontu”.. 
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Ad. 17 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XX sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                 Janusz Sochacki                                                  
                                                                                                  Przewodniczący                                                    
                                                                                                  Rady Miasta Sandomierza                                   
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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