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                                                        Protokół  Nr 21                                   
                                     z  XXI sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                         22 sierpnia 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 XXI 
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,  dyrektorów 
podległych i współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Mieszkańców Sandomierza, 
Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Dyrektor ZEAS 
Pani Jolanta Gawron – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR   
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
 
            
                       W XXI sesji udział wzięło 20 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w 
załączonej Liście obecności.  
Radny: Pan Michał Saracen usprawiedliwił 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 Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego. 
 
Radny – Pan Piotr Majewski wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
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głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  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 zapytał o ew. wnioski, uwagi do przedstawionego Porządku obrad sesji. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
- Poprosił o rozszerzenie Porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie budowy kolektora 
burzowego (wraz z uzupełnieniem obwałowania na rowie melioracyjnym). 
- Powiedział, Ŝe projekt uchwały Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku dalszych zgłoszeń dotyczących zmian w Porządku obrad XXI sesji Rady 
Miasta poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego – Pana Andrzeja 
Bolewskiego: Podjęcie uchwały w sprawie  budowy kolektora burzowego. 
Wynik głosowania: 20  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” - wniosek został przyjęty. 
- Poddał pod głosowanie w/w Porządek obrad  XXI sesji. 
Wynik głosowania: 20  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XXI sesji Rady Miasta – jak niŜej:   
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do 

Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w 
Sandomierzu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012r. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 

2012r 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/192/2012 z dnia 20 czerwca 2012 

roku   
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania  i wykupu. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
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11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie budowy kolektora burzowego  
14.Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
15.Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
16.Zamknięcie obrad.  
                              
Ad. 4 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
                                                                  Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 25.07.2012 roku 
do 21.08. 2012 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu  22 sierpnia 2012 r. 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem 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. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                           
2. wydawałem akty normatywne, tj.:   8 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie  7. 

                         
 Wydział Techniczno – Inwestycyjnego 
 
1. W związku z zakończeniem budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. 

Flisaków, dokonano odbioru końcowego tej inwestycji. 
2. Przekazano wykonawcy teren pod budowę nowego przedszkola nr 5 przy ul. Portowej. 
3. Trwa projektowanie Przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 
4. Trwają prace przy odbudowie schodów terenowych "Kozie schodki" w Sandomierzu. 

Termin zakończenia 31.08.2012r. 
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. 
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8. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”. 

9. Wybrano Wykonawcę zadania pn.: Remont  ul. Rewery, ul. Długosza, Św. Jadwigi, oraz 
ul. Partyzantów. 

Trwają procedury przetargowe na zadaniu Odbudowa ul. Pogodnej oraz Odbudowa Schodów 
od ul. Browarnej do ul. Podole i Długosza.  
 
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
1. Wykonano parking przy ul. Podwale Górne. 
2. Dobudowano oświetlenie przy ul. Bosmańskiej oraz Długiej. 
3. Wykonano remonty cząstkowe na następujących ulicach: Przemysłowa, Miodowa, 

Spokojna, śółkiewskiego, Czachowskiego, Grodzisko, Podmiejska, 11listopada, Schinzla, 
Milberta. 

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

1. w  zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 64 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntów Gminy Sandomierz, 
 

2.   w zakresie podziałów nieruchomości i rozgraniczenia: 
       - wydano  2 decyzje podziałowe na wniosek właściciela nieruchomości, 
       - wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
       - wydano 1 decyzję dot. rozgraniczenia nieruchomości   
 
3.  w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
      - zawarto z SSM protokół rokowań w sprawie nieodpłatnego rozwiązania uŜytkowania 

wieczystego oraz nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminy 

Wydział Finansowy 

1. Wystawiono 203 tytuły wykonawcze dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 
nieruchomości oraz rolnego osoby fizyczne. 

2. Wystawiono 7 upomnień podatkowych dot. pod. od środ. transport., 

3. Wydano  11 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

4. Wystawiono 50 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

5. Wysłano postanowień 92 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 
podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

6. Wysłano 31 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

7. Wydano 61 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, oraz 5 zaświadczeń o pomocy de mini mis. 



 5 

8.  Z 1 dłuŜnikiem podpisano umowę rozkładającą zaległość na raty. 

 
Wydział  Zamówień Publicznych  
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

1. Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu 
– otwarcie ofert 31.08.2012, g. 10.30(postępowanie ogłoszone ponownie z uwagi na 
uniewaŜnienie poprzedniego-cena ofertowa przekraczająca kwotę w budŜecie) 

2. Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w 
Sandomierzu od km 0+380 do km 0+400) – (postępowanie ogłoszone ponownie 
poniewaŜ w pierwszym postępowaniu wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy) 

3. Remont chodnika opaski oraz placu w obrębie budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu 

Postępowania - przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą: 
1.1.1.1. Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum 

Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 

2.2.2.2. Odtworzenie  zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy 
Partyzantów w Sandomierzu od km 0+250 do km 0+650 

Podpisane umowy 
1.1.1.1. Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu - umowa zawarta w dn. 

20.08.2012r z firmą „MOK-BUD” Ryszard Duma, R.Bąk Spółka jawna,  
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 TARNOBRZEG 

2.2.2.2. 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- umowa zawarta w dn. 20.08.2012r z Przedsiębiorstwem 
WielobranŜowym P.H.U. „SAMBET” Sokolniki, ul. Furmańska 54, 39-432 GORZYCE 

3.3.3.3. Wykonanie podłoŜa pod parkiet w Przedszkolu Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5 w 
Sandomierzu- umowa zawarta w dn.25.07.2012r z firmą ELKAMEN Mariusz Burzawa, 
ul. Kołłątaja 30/33, 28-200 STASZÓW  

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji 

 
Kultura 
 

1) 27-29.07.2012 r. – „Dookoła Wody Festival” – festiwal muzyki wodniackiej  
i etnicznej, tegoroczną imprezę rozpoczął „ Koncert Ballad  i Nastrojowych 
Brzmień” , na scenie wystąpili: Marek Sochacki, Kasia Wasilewska z Tomkiem 
„Ignacem” Orzechowskim oraz kapitan "Zawiszy Czarnego" Waldemar Mieczkowski, 
piątkowy wieczór zakończył występ energetycznego trio „Chłopcy kontra Basia”; 
sobotni koncert pod nazwą "Rootstock: Jeden brzeg - wiele kultur" był prawdziwą 
muzyczną ucztą dla fanów szant i muzyki folk z najróŜniejszych zakątków świata, ze 
sceny usytuowanej na nadwiślańskim bulwarze popłynęły dźwięki muzyki ludowej    
w interpretacji zespołów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Afryki i Polski, na scenie 
zaprezentowały się zespoły: „Hawok”, „Kliper”, „Sauin”, „Senegambia Trio” oraz 
gwiazda wieczoru „Future Folk”; ostatniego dnia imprezy organizatorzy zaprosili 
chętnych na premierowy pokaz filmu "Wszystko płynie",  zrealizowanego przez 
Piotra Ivana Ivanova i Krzysztofa Dziomdziory, na scenie wystąpiły zespoły: 
„Smugglers” i „Szela” oraz sandomierska grupa „Dzieci Kapitana Cooka”, miejsce: 
Rynek Starego Miasta, Bulwar nad Wisłą, 
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2) 1.08.2012 r. – „XXIII Sandomierskie Wieczory Organowe” – koncert organowy 
artysty Jana Szydło z Łańcuta, miejsce: Bazylika Katedralna,  

3) 5.08.2012 r. – „Muzyka na Starówce” – koncert muzyki Ŝeglarskie  i szanty, występ 
zespołu „Dzieci i Wnuki Kapitana Cooka”, częścią imprezy była równieŜ wspólna 
zabawa z uczestnikami zajęć Zumby organizowanych przez Sandomierskie Centrum 
Kultury, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

4)  8.08.2012 r. – „XXIII Sandomierskie Wieczory Organowe” – koncert organowy 
artysty Piotra Rojka z Wrocławia, miejsce: Bazylika Katedralna,    

5) 11-31.08.2012 r. - „XX Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – największe muzyczne 
wydarzenie miasta, prezentujące co roku róŜne style i gatunki muzyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej, do chwili obecnej odbyły się 
następuje koncerty: „Rock Legends – Songs from the Heart – Muzyka Serc” rock 
symfoniczny, „Koncert organowy – wirtuozi organów” „Koncert kostiumowy 
kresowej muzyki renesansu” oraz „Mistrzowie klarnetu - Clarinet Masters - 
największe przeboje muzyki klarnetowej”, miejsce: dziedziniec i Sala rycerska Zamku 
sandomierskiego, Bazylika Katedralna, kościół św. Jakuba, 

6) 12.08.2012 r. - Pokazy układania bukietów z ziół, zbóŜ, kwiatów, warzyw i 
owoców - prezentacjom towarzyszyły krótkie opowieści o historii obchodów święta 
Matki Boskiej Zielnej oraz wzmianki o roli i znaczeniu poświęconych ziół i kwiatów 
w dawnych wierzeniach społeczności wiejskiej, miejsce: Muzeum Okręgowe, 

7) 14.08.2012 r. – „Architectus mundi” – wernisaŜ wystawy malarstwa Tadeusza 
Boruty, artysta jest teoretykiem sztuki i publicystą, profesorem Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, wielkoformatowe malarstwo Tadeusza Boruty jest głęboko 
zakorzenione w kulturze antycznej oraz tradycji chrześcijańskiej, w centrum jego 
świata znajduje się człowiek, miejsce: Muzeum Okręgowe,  

8) 15.08.2012 r. – „Sandomierskie obchody Święta Wojska Polskiego” – państwowe 
święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest na pamiątkę 
zwycięskiej bitwy warszawskiej, stoczonej w 1920 roku, podczas wojny polsko-
bolszewickiej; podczas uroczystości delegacje miejskiego samorządu oraz organizacji 
kombatanckich złoŜyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów 
i 4. Pułku Saperów, sandomierski magistrat reprezentowała dr Ewa Kondek Zastępca 
Burmistrza Sandomierza, miejsce: wojskowa część Cmentarza Katedralnego, 

9) 18.08.2012 r. – „68. rocznica wyzwolenia Sandomierza z okupacji hitlerowskiej” - 
przedstawiciele sandomierskiego samorządu oraz Jednostki Wojskowej złoŜyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze na cmentarzu Ŝołnierzy radzieckich w 
Sandomierzu. 

 
Sport 
 

1) 11.08.2012 r. – „XXX Zawody w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków 
Sandomierza” - do zawodów przystąpiły 32 czteroosobowe druŜyny z terenu całej 
Polski, zwycięzcą została druŜyna „Amur” z Radzynia Podlaskiego, która złowiła 
najwięcej ryb (57,08 kg), tegoroczne zawody nocne obfitowały w duŜe ilości ryb, 
podczas dwudniowej rywalizacji druŜyny biorące udział w zawodach złowili ponad 
600 kg ryb, wyróŜniający się wędkarze oraz sympatycy koła PZW nr 1 w 
Sandomierzu otrzymali odznaki i medale, zawody odbyły się na Wiśle w rejonie 
Sandomierza - pomiędzy ujściem Koprzywianki a Górami Pieprzowymi, 

2) 16.08.2012 r. – „Turniej o Puchar Orlika dla Najmłodszych” – zawody sportowe 
dla najmłodszych, w turnieju wzięły udział 3 druŜyny:  



 7 

3)   „FC Sandomierz”, „FC Huta” oraz  „Wiślane Ogrodniki,  rywalizowano systemem 
kaŜdy z kaŜdym, zwycięzcą zawodów została druŜyna „Wiślane Ogrodniki”, 
wyróŜniający się zawodnicy otrzymali statuetki a pozostali otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, miejsce: Orlik przy ul. Baczyńskiego, 

4) 18.08.2012 r. – „IV Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie     i IV 
Letnie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej w Triathlonie”  – zwycięzcą 
klasyfikacji generalnej Mistrzostw Ziemi Sandomierskiej w Triathlonie został Piotr 
Smolak z Poraj-Krosno, natomiast zwycięzcą Mistrzostw Polski Lekarzy w 
Triathlonie został Piotr Kalinowski   z Włocławka; pierwsza część mistrzostw, czyli 
pływanie, została przeprowadzona na zalewie w Koprzywnicy, po przepłynięciu 
dystansu 750 metrów zawodnicy wyruszyli na rowerową trasę do Sandomierza, do 
pokonania mieli dystans 20 km, w Sandomierzu zawodnicy musieli przebiec 5 km; 
trasa rozpoczynała się na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego, a zakończyła przy 
sandomierskim Ratuszu, frekwencja dopisała i łącznie w zawodach wzięło udział 93 
sportowców. 

 
Promocja 
 

1)  11.08.2012 r. - Plenerowe studio Radia Kielce z wizytą w Sandomierzu - 
nadwiślański gród był kolejnym przystankiem na trasie audycji radiowej 
„Świętokrzyskie na Fali” realizowanej z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Radia 
Kielce; z plenerowego studia, ustawionego tuŜ przy Ratuszu, transmitowano audycję 
na Ŝywo, nagranie poświęcone było największym atrakcjom turystycznym 
Sandomierza, w kolejnych wejściach antenowych, zaproszeni do udziału goście 
opowiadali o historii, zabytkach, waŜnych wydarzeniach kulturalnych i innych 
atutach, którymi miasto moŜe się poszczycić. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel, Wydział Organizacyjny  
Sandomierz, 22.08.2012 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poza – jak wyŜej - powiedział, Ŝe: 
- Nie naleŜy  podejmować uchwał ad hoc – przykład: podejmując uchwałę  w sprawie  opłat 
parkingowych przy ulicy Słowackiego ,  pomyłkowo wyłączono parking płatny przy Placu 3. 
Maja (w konsekwencji Miasto straciłoby ponad 16 tysięcy zł) 
- Podobno są zakusy, aby zlikwidować parking przy ulicy Kościuszki (7 tys. zł za 2,5 
miesiąca) 
- MoŜna oczywiście zlikwidować wszystkie parkingi płatne, ale nie będzie wówczas 
pieniędzy na  realizacje zadań  zaplanowanych w budŜecie i na bieŜące funkcjonowanie 
Miasta. 
- Niebawem będzie  sesja budŜetowa i „tyle będzie  pieniędzy, ile będzie odwaŜnych uchwał”. 
- Mieszkańcy nie oceniają władzy przez pryzmat opłat, tylko patrzą czy są efekty jej pracy. 
- Zaapelował  do Radnych, aby nie uprawiali prywaty. 
- Nie chce odnosić się do  projektu uchwały, którą wprowadził do porządku obrad Radny –  
   Pan Andrzej Bolewski, gdyŜ  zapisy zawarte w tym projekcie „nie mogą być” i uchwała   
   będzie „odłoŜona do ponownego rozpatrzenia”. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Uchwała, którą wprowadziliśmy na poprzedniej sesji zawierała błąd, który powinien ktoś 
„wyłapać”. 
- Błąd polegał na tym, Ŝe wycofując ze strefy płatnego parkowania ulicę Słowackiego 
pomyłkowo został skasowany parking płatny przy Placu 3. Maja. 
- Zmiana  dotycząca  parkingu przy ulicy Słowackiego  została przez Mieszkańców przyjęta   
bardzo pozytywnie, in plus dla Burmistrza i Radnych. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przygotowując projekt uchwały, którą dzisiaj przedłoŜył  Państwu Radnym, skorzystał z 
usług  radcy prawnego Urzędu. 
- JeŜeli projekt  uchwały, jak twierdzi Pan Burmistrz, jest zły – to proszę wypowiedzieć pracę 
Radcy prawnemu. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na ubiegłej sesji wniósł poprawkę dotyczącą parkingu płatnego przy ulicy  Kościuszki. 
- UwaŜa, Ŝe dochody  uzyskiwane z tego parkingu są niewspółmierne do dyskomfortu, jaki z 
tego wynika dla mieszkańców, instytucji i ludzi prowadzących tam działalność. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Słuchając tej dyskusji, wszyscy mają rację. 
- Pan Burmistrz patrzy na dochody. 
- Radni patrzą szerzej: obserwują konsekwencje wprowadzenia płatnych  parkingów w 
mieście. 
- Na poprzedniej sesji głosował przeciwko wnioskowi  Radnego – Pana Mirosława Czaji, ale  
dzisiaj musi stwierdzić, Ŝe efektem wprowadzenia tej uchwały są zablokowane sąsiednie ulice 
(Trudno przejechać, a ulica Puławiaków zrobiła się jednokierunkowa). 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między  innymi, Ŝe: 
- Zgadza się z Panem Przewodniczącym tylko w 50%. 
-  Pan Mirosław Czaja przebywa w Warszawie, w Sandomierzu jest okazjonalnie i nie wie jak 
wyglądała ta ulica, i Ŝe nie moŜna nią było przejechać. 
- Dzisiaj za 1 zł moŜna załatwić sprawę i odjechać. 
- Decyzję na temat ulicy Puławiaków podjął Zarząd Powiatu, a Ŝaden z członków Powiatu nie 
mieszka w Sandomierzu. 
 
Pani M. R.*) – Mieszkanka  Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Chciała zabrać głos na temat ulicy 11 Listopada w Sandomierzu, przy której mieszka (i w 
ręku ma akt notarialny z 1927 roku świadczący o własności tej nieruchomości) 
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- Na słupach ogłoszeniowych była informacja, Ŝe Mieszkańcy tej ulicy mogą obejrzeć w 
Urzędzie Miejskim projekt parkingów płatnych na ul. 11 Listopada. 
- Dwadzieścia kilka osób musiało przejść do Urzędu, aby zobaczyć projekt. 
- Planowane jest wycięcie 21 drzew (na ten temat rozmawiała z Konserwatorem Zabytków) 
- Przed wojną ta ulica była aleją i kosztem właścicieli posesji zrobiono trawnik, który dzisiaj 
chce się zamienić na parkingi. 
- Prosi państwa Radnych, aby nie głosowali za tym projektem przebudowy ulicy 11 
Listopada. 
 
Pani B. M.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest mieszkanką ulicy 11 Listopada od urodzenia. 
- Ogłoszenie informujące o planach przebudowy ulicy było na słupie koło Starostwa (chociaŜ 
przy ulicy 11 Listopada jest słup ogłoszeniowy) 
- Mieszkańcy nie byli informowani i jest zdenerwowana, bo „Troszkę się to dzieje poza 
nami”. 
- Przed 6. laty było spotkanie z Burmistrzem w tej sprawie i wszyscy mieszkańcy tej ulicy 
byli przeciwni zaproponowanym zmianom (wówczas był teŜ problem z PKS, który w  
międzyczasie sam się rozwiązał). 
- I bez parkingów płatnych ulica 11 Listopada jest oblepiona samochodami. 
- Zastanawia się: Kto pracuje w zieleni? -  Drzewa przy tej ulicy są podcinane w bardzo 
nieumiejętny sposób,  są brzydkie, okaleczone. 
- Miasto ma być pomocne, a nie przedstawiać alternatywę: albo parkingi płatne albo nic –  
a ulica 11 Listopada jest  zaniedbana. 
- Mieszkańcy ulicy chcą mieć ładne trawniki, Ŝywopłoty i podjazdy, a nie parkingi i wycięte 
drzewa. 
- Zgadza się, Ŝe Sandomierz jest coraz ładniejszy. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Chce wszystkich uspokoić, bo „legendy o wycince drzew to są herezje”, bo nikt nie ma 
zamiaru wycinać drzew. 
- Są mieszkańcy tej ulicy, którzy chcą, aby były parkingi. 
- JeŜeli nie będzie zgody właścicieli, to zostanie zrobiony „jakiś niewielki porządeczek”, bo  
nikt nikogo nie będzie uszczęśliwiał na siłę. 
- Na razie jest to koncepcja projektanta, który ma wszystkie zastrzeŜenia właścicieli posesji. 
- Zainteresowani otrzymają informacje o ew. zamiarze przebudowy ulicy, na etapie starania 
się o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę. 
 
Pani M. R.*) – Mieszkanka  Sandomierza  
 
Powiedziała, Ŝe Projektant przed sporządzeniem projektu powinien porozmawiać z 
Mieszkańcami. 
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
powiedział, Ŝe: 
- Pan Burmistrz zadeklarował rozwiązanie problemu. 
- Zamknął punkt 4. Porządku obrad. 
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Ad. 5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne rady Miasta : 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
             W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXI/208/2012 

w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
 
Ad. 6  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do 
Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu. 
 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W samorządzie pracuje juŜ 35 lat i ma pewne doświadczenie. 
- Budowa mieszkań w ramach TBS nie jest zadaniem własnym gminy, od tego są właściwe 
przedsiębiorstwa. 
- Nie będzie wracał do  historii powstania TBS. 
- Gmina ma co robić i nie powinna zajmować się tego typu działalnością. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe 
- Miasto przekazało tereny Spółdzielniom Mieszkaniowym, które sprzedają mieszkania wraz  
  z gruntem (i te pieniądze  zostają w  Spółdzielni). 
- JeŜeli TBS-y zostaną zlikwidowane w 2014 roku, to pieniądze wrócą do Miasta. 
- Te mieszkania są budowane dla ludzi średnio zamoŜnych. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Nie chce komentować wypowiedzi Pana Marcelego Czerwińskiego, bo to jest demagogia. 
- W Sandomierzu są mieszkania do kupienia. 
- Ma dosyć spółek, które prowadzić powinny działalność komercyjną  - Niech Pan Burmistrz 
wskaŜe:  ile pieniędzy z powstałych spółek miejskich wpływa do kasy Miasta. 
- Z Ŝadnej Spółki, której Miasto jest udziałowcem nie wpłynęła ani złotówka i Spółki te 
trzeba odświeŜyć. 
- Mijają juŜ 2 lata kolejnej kadencji Rady i nie zrobiono nic, w pewnym momencie wręcz 
stracono bezpośredni kontakt z Mieszkańcami.. 
- Apeluje za pośrednictwem Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcy Burmistrza Sandomierza 
– do Prezesa Sandomierskiego TBS „Niech patrzy na ekonomiczne efekty”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie moŜna mówić, Ŝe wszystko co Spółdzielnia jest cacy, a co TBS  jest be. 
- Miasto przekazało grunt wyceniony na kwotę  ponad 1 mln zł i włoŜyło kapitał w wysokości 
1 mln  300 tys. zł. 
Suma tych kwot wróci do miasta w 2014 roku. 
- Nic się równieŜ nie stanie jak miasto wybuduje Ogródek Jordanowski i boisko sportowe. 
- Jak Pan sprzedawał działkę pod „Biedronkę”, to Miasto nie skorzystało z prawa 
pierwokupu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Trzeba powrócić do posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która została zwołana na wniosek  
mówiącego te słowa, a której tematem była spółka miejska (której daliśmy w zarząd plac  
naleŜący do Miasta). 
- W protokole z posiedzenia tej komisji nie ujęto: 
                                  - Wypowiedzi  mówiącego te słowa. 
                                   - Pytania Pana Janusza Sochackiego skierowanego do Pana Prezesa: 
                                     Czy Pan Prezes był w ORMO? 
- Pan Andrzej Bolewski mówi, Ŝe w Mieście dzieje się źle.  
– Najpierw  powinien być protokół z Komisji Rewizyjnej podpisany. 
- Pan Przewodniczący uczestniczył w posiedzeniu tej Komisji, chociaŜ nie jest jej   
członkiem. 
- Ma swoją teorię na ten temat i przyjdzie na nią czas . 
Kończąc swoją wypowiedz Pan Maciej Skorupa zapytał: Jak Pan Andrzej Bolewski głosował 
w sprawie przekazania placu Spółce ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zapytał o jaką Spółkę chodzi ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
 Odpowiedział, Ŝe chodzi o Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
„A to jest odrębny temat.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Temat w tym punkcie Porządku obrad to TBS. 
-  Prosi o powściągnięcie emocji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Spółdzielnia nie sprzedawała Ŝadnych gruntów Biedronce. 
- Nie chce straszyć, ale skończy się na tym ,Ŝe za takie baje pójdzie się do sądu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Oświadczenie Pana Andrzeja Bolewskiego przyjmuje, bo „Pan sprzedał komuś, a ktoś 
sprzedał komuś innemu.” 
- Otrzymał informację o sprzedaŜy działki, bo Miasto miało prawo pierwokupu. 
 
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”, 3 „wstrzymujących się” od głosu, jedna osoba nie 
głosowała) 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXI/209/2012 
w sprawie wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do Sandomierskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu. 

 
Ad.  7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała dokument  
pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Za zgodą Rady projekt uchwały nie został odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                                        Uchwały Nr XXI/210/2012 

w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012r 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 r. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku  głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 
„przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XXI/211/2012 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012r. 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/192/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku  
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu. 
                    
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”,  
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXI/212/2012 
zmieniającą uchwałę Nr XIX/192/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku  w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu. 
                      
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2012-2023.  
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta -   
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXI/213/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2012-2023. 
 
Ad. 11 

 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 
2012-2016” 
 

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku  głosu w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - poddał 
pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się”, stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXI/214/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 

Ad. 12 
 
Podjęcie 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 – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów –  powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednocześnie wnosząc poprawkę dotyczącą  
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paragrafu 1  punkt 2 : Komisja wnioskuje o wykreślenie tego punktu o brzmieniu „Strefa 
płatnego parkowania  przy ulicy Kościuszki” 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- O ile dobrze rozumie to wniosek Komisji BudŜetu i Finansów jest toŜsamy z wnioskiem , 
który radny zgłosił  na poprzedniej sesji? 
- Czy to ma oznaczać, Ŝe głosowanie na poprzedniej sesji uznano za błąd? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Rozmawiał z wieloma ludźmi, którzy uwaŜają, Ŝe dzięki wprowadzeniu na ulicy Kościuszki 
strefy płatnego parkowania moŜna swobodnie dojechać do dobrego banku, do sądu, do wielu 
znajdujących się w pobliŜu biur oraz do mechanika (do którego niegdyś z trudem moŜna było 
donieść  sprzęt  do naprawy, ze względu na zatłoczone parkingi) 
- Przy tylu instytucjach usytuowanych przy tej ulicy to jest dobre rozwiązanie. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- NaleŜy zostawić prywatne animozje i  rozmawiajmy konkretnie o parkowaniu na ulicy 
Kościuszki. 
- Obecnie wydaje się, Ŝe  została załatwiona sprawa ulicy Kościuszki, ale w konsekwencji  
zapełniliśmy samochodami okoliczne ulice np. Puławiaków, śeromskiego, Mickiewicza w 
pobliŜu Jednostki Wojskowej. 
- Pan Maciej Skorupa musi szukać „szpili”, a nie myśleć o problemie. 
- Na poprzedniej sesji popierał Pan Maciej Skorupa werbalnie wniosek w sprawie parkingu 
przy ulicy Słowackiego – Natomiast przy głosowaniu zapomniał podnieść rękę. 
- Pan Burmistrz mówi, Ŝe jest porządek w Mieście – „Chyba na Starówce”. 
 
Pan Maciej Kuśmierz 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja BudŜetu i Finansów zajęła się  ulicą Kościuszki, a Komisja Praworządności nie 
podjęła tego tematu. 
- RównieŜ Komisja Gospodarki Komunalnej nie zajmowała się  parkowaniem przy ulicy  
Kościuszki a zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- „Chodzimy na komisje i nie wiemy co robimy. Coś jest nie tak.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Opinia Komisji BudŜetu i Finansów jest pozytywna. 
- Na posiedzeniu Komisji kaŜdy moŜe zgłosić wniosek i ten wniosek (poprawka) musi być 
przegłosowany. 
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Pan Maciej Kuśmierz 
 
Powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej na jednej komisji 
„głosował tak, a na drugiej tak”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział ad vocem do Pana Jacka Dybusa, Ŝe: 
- Nie podziela opinii Radnego, Ŝe kogoś atakował i „wbijał szpilę”. Po co takie rzeczy mówić. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział: „Zajmij się Pan pracą.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: 
- Czy w swoich wypowiedziach „Rusza towarzystwo wzajemnej adoracji” ? 
- Czy Pan Przewodniczący Rady poczuł się uraŜony? 
 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zadając to pytanie juŜ Pan Maciej Skorupa sobie 
odpowiedział. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie ma samochodu, a po prawej stronie Miasta nie ma parkingów. 
- Ma wątpliwości, czy Radni są w stanie podejmować decyzje strategiczne jeŜeli przez trzy 
kolejne sesje nie moŜna rozstrzygnąć takiego problemu. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Zapytał Pana Macieja Kuśmierza, dlaczego na posiedzeniu Komisji Praworządności nie 
złoŜył wniosku w sprawie ulicy Kościuszki ? 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Strefami parkowania Rada zajmuje się juŜ 6 miesięcy przez 3 kolejne sesje. 
- Był przeciwny wprowadzaniu stref płatnego parkowania. 
- Gdzie był Pan Jacek Dybus kiedy Radny mówił, Ŝe ludzie  będą protestować? Teraz okazuje 
się, Ŝe Pan Jacek Dybus jest Ojcem Miasta, bo wszyscy przychodzą do Niego w sprawie  
płatnych parkingów. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Brakuje Mu wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Praworządności. 
- Musi wziąć w obronę Pana Macieja Kuśmierza, bo ma rację. 
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- Nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praworządności, bo 16  minut po godzinie 10.   
jeszcze nie było Przewodniczącego Komisji „Bo się gdzieś ulotnił”. 
- Raz jeszcze apeluje do Pana Jacka Dybusa: ”Nie moŜna być fachowcem od wszystkiego” 
- Miasto zapłaciło duŜe pieniądze za plan organizacji ruchu w Mieście, są odpowiednie 
słuŜby, jest StraŜ Miejska. 
- Rada Miasta powinna być merytoryczna i wyzbyta wszelkich  animozji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  równieŜ apeluje, Ŝeby  
Rada była merytoryczna, ale z zastrzeŜeniem jednak, aby kaŜdy zaczął od siebie 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jak juŜ wspominał Radny - Pan Wojciech Czerwiec rozumie, Ŝe Koalicja ustaliła sposób  
głosowania nad uchwałą wprowadzająca opłaty za parkowanie pojazdów. 
- Jeszcze miesiąc temu w głosowaniu nie uwzględniono poprawki likwidującej parking płatny  
przy ulicy Kościuszki („Pewnie dlatego, Ŝe ja ją wprowadziłem, a nie ktoś inny było veto”) 
- Teraz Pan Andrzej Gleń zgłasza ten wniosek w imieniu Koalicji. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, Ŝe przedstawił wniosek nie w imieniu Koalicji, tylko w imieniu Komisji BudŜetu 
i Finansów. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zaapelował  do Koalicji, aby lepiej przygotowywać sposób głosowania, aby nie wprowadzać  
chaosu na sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- KaŜdy ma prawo zmienić zdanie, zwłaszcza, gdy obserwuje skutki swojego działania   
sprzecznego z wcześniejszym załoŜeniem. 
- MoŜna podjąć uchwałę, zobaczyć jak funkcjonuje i moŜna zmienić zdanie – na tym  , 
między innymi, polega mądrość. 
- Szkoda, Ŝe Radny - Pan Mirosław Czaja swojego wniosku nie złoŜył na posiedzeniu 
Komisji, nie  przedyskutował propozycji na merytorycznej Komisji, tylko przedstawił 
wniosek na sesji. 
- Podczas głosowania byłem przeciwko Pańskiej propozycji, dziś mam wątpliwości. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Projekty uchwał zwykle są przekazywane radnym ze znacznym wyprzedzeniem i dziwi Go 
fakt, Ŝe  ktoś wstaje na sesji , popisuje się i rozwodzi  nad jakimś tematem. 
- KaŜdą uchwałę, jeŜeli się chce, moŜna dokładnie przeanalizować mając do dyspozycji 
naczelników i merytoryczne Wydziały. 
- Zgłosił wniosek o zamkniecie dyskusji. 
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Pan Andrzej Gleń 
 
Ad vocem do Pana Mirosława Czaji: 
Powiedział, Ŝe: 
-   Wniosek w sprawie likwidacji parkingu płatnego przy ulicy Kościuszki na posiedzeniu 
Komisji BudŜetu i Finansów zgłosił klubowy kolega Pana Mirosława Czaji – Radny – Pan 
Maciej Stępień. 
- Jako Przewodniczący Komisji poddał jedynie zgłoszony wniosek pod głosowanie.  
 
W związku z wnioskiem o zamknięcie dyskusji i braku wniosku przeciwnego, Pan Janusz 
Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 
wniosek Komisji BudŜetu i Finansów: aby w paragrafie 1. wykreślić punkt 2. o brzmieniu 
„Strefa płatnego parkowania przy ulicy Kościuszki”. 
Wynik głosowania: 8 „za”, 8 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”  (3 osoby nie brały 
udziału w głosowaniu) – wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
Następnie Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie 
projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania:16  „za”, 1 „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się” , (2 osoby nie głosowały) 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXI/215/2012 
zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza. 

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie budowy kolektora burzowego.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe projekt uchwały 
przedłoŜony Państwu Radnym na dzisiejszej sesji był opiniowany przez  Komisję Gospodarki 
komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, Ŝe Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Wnioskodawcę – Pana 
Andrzeja Bolewskiego – o nadanie  tytułu uchwale oraz o odczytanie treści uchwały. 
 Radny - Pan Andrzej Bolewski jako Wnioskodawca: 
- Przeczytał treść uchwały. 
- Przedstawił obszerne uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Pan Przewodniczący  powiedział,  Ŝe: 
- Pan Andrzej Bolewski zapewniał, iŜ projekt był opiniowany przez radcę prawnego Urzędu   
  Miasta. 
- Projekt uchwały powinien zawierać zapis o wejściu uchwały w Ŝycie. 
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Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Treść uchwały formułował z radcą prawnym UM. 
- Prosi  Państwa Radnych o dopisanie § 4”Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie chce mówić o potrzebie podjęcia tej uchwały. 
- Apeluje do tych, którzy brali udział w tragedii powodzi. 
- Są urządzenia, które funkcjonują w granicach Miasta i naleŜy o nie dbać (nie liczyć na Rząd, 
Starostę, czy  Marszałka). 
- „My musimy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli” i to jest priorytet. 
- Dziękuje Burmistrzowi, Ŝe rozumie ten problem. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta –  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Omawiany projekt uchwały otrzymał w dniu dzisiejszym. 
- Ma wątpliwości co do koncepcji  tej uchwały, ale po zapoznaniu się z tematyką uwaŜa 
wykonanie tego urządzenia za zasadne. 
- W trakcie roku budŜetowego Radni, bez uzgodnienia z Burmistrzem, nie mają prawa 
dokonać zmian w budŜecie. 
- Sugerował Panu Andrzejowi Bolewskiemu uznanie tej uchwały za intencyjną. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Jest długoletnim radnym, w Urzędzie jest radca prawny, ma świadomość niedoskonałości 
tej uchwały. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- MoŜe naleŜałoby uzgodnić raz jeszcze treść uchwały z radcą prawnym i wprowadzić do 
porządku obrad przyszłej sesji. 
- Jest to podobno uzgodnione i Pan Burmistrz obiecał wyłoŜyć te 60 tys. zł. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Wycofuje tę uchwałę, ale „… zalewa” „ jeŜeli ma się prosić, ale moŜna dać ponad milion zł 
na Muzeum, albo 200 tys. zł dać na Polka”. 
- Jako radny złoŜył kilka projektów uchwał, napisał wiele interpelacji, otrzymał jakieś 
odpowiedzi, bo rola radnego ogranicza się do podnoszenia rąk, tj. głosowania. 
- Broń BoŜe, aby projekt uchwały „wyszedł od radnego”, musi być z Urzędu. 
- Jeszcze raz powtarza, Ŝe treść projektu uchwały uzgadniał z radcą prawnym Urzędu. 
- Zmienił zdanie: Nawet jeŜeli to jest bubel, nie wycofuje tej uchwały i prosi o 
przegłosowanie. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział między innymi, Ŝe 
- Nie wolno mówić, Ŝe jeŜeli coś nie wyszło z Urzędu, to nie ma szans. 
- Zostało wysłane pismo do Świętokrzyskiego Zarządu  Urządzeń Wodnych z zapytaniem o  
zasadność budowania w tym miejscu obwałowania (wydajność pomp jest większa niŜ 
przepustowość tej śluzy) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- Minęły 2 lata od powodzi, nadal nic nie zrealizowano, nadal Mieszkańcy nie wiedzą co 
będzie realizowane. 
- Społeczeństwo obawia się, drŜy przed ew. powodzią, więc trzeba coś robić – Tak rozumie 
intencje  Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na kaŜdej sesji informuje o prowadzonych pracach np. podwyŜszanie wałów na  
   Koćmierzowie o 80 cm, likwidacja śluzy, wycinka w międzywalu trwa. 
 – Mieszkańcy o tym wiedzą. Czy radni śpią? 
 - Nie wolno mówić, Ŝe nic się nie dzieje. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W swoim biurze ma stos korespondencji: do i od władz: Rządu, Marszałka, Wojewody,  
  Ministra w sprawach przeciwpowodziowych. 
- W Województwie Podkarpackim podejmowane są  konkretne działania   
    przeciwpowodziowe. 
- Podczas ostatniej nawałnicy na osiedlu przy Baczyńskiego było 1,5 m wody, jak podczas 
   Powodzi ( I strach pomyśleć jak byłaby kolejna) 
- Pieniądze wydawane są na pierdoły, a – zdaniem Radnego – najwaŜniejsze jest  
zabezpieczenie przed powodzą.   
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta: 
- Przypomniał o uzupełnieniu projektu uchwały o tytuł: ”w sprawie budowy kolektora 
burzowego” oraz o § 4.”§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.” 
-  Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 
20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , 
i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXI/216/2012 
w sprawie budowy kolektora burzowego.  
 
 
Ad. 14  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.                                    
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przedstawiając 
komunikaty i informacje powiedział: 
- Do 15 września 2012 roku Państwo Radni mogą składać wnioski do budŜetu na 2013 rok. 
- Otrzymał pismo od Wojewody Świętokrzyskiego, w którym Wojewoda zwraca uwagę na  
niesolidne przekazywanie podjętych uchwał np. brak załączników, w przypadku MPZP brak  
pełnej dokumentacji) 
-  Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu wnioskowała o przekazanie  uchwały w sprawie  
opieki nad zwierzętami, którą to – zgodnie z ustawą – Rada powinna przyjąć. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe z  przykrością  był zmuszony poinformować Prokuraturę, 
Ŝe  Rada nie otrzymała takiego projektu uchwały do rozpatrzenia  i nie podejmowała  takiej 
uchwały. 
- Otrzymał równieŜ pismo od Pana Z. L.*), w którym to Mieszkaniec Sandomierza skarŜy się, 
iŜ pismo informujące o posiedzeniu komisji i sesji Rady otrzymał zbyt późno, aby wziąć 
udział w posiedzeniu. 
Pan Przewodniczący przypomniał zebranym, Ŝe zrobiono wszystko, aby skutecznie 
poinformować  Pana Z. L.*) (między innymi proszono o pomoc StraŜ Miejska), ale pod 
wskazanym adresem adresata nie zastano. 
- Wpłynęło kolejne pismo od pełnomocnika Pana W. S.*) (dot. terenu przeznaczonego pod 
oświatę). 
-  Otrzymał równieŜ zaproszenie na Święto Plonów w Łoniowie. 
- Powiedział, Ŝe w najbliŜszym Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki będzie uczestniczył Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady 
miasta Sandomierza. 
 
Ad. 15            
                                           Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Maciej  Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na poprzedniej sesji informował Państwa Radnych o piśmie dot. Oświadczenia 
majątkowego,  które Pan Przewodniczący wysłał do UKS w Kielcach. 
- W związku z tym , Ŝe wiceprzewodniczący Rady nie znają treści tego pisma odczyta je. 
Radny – Pan Maciej Skorupa przeczytał pismo, które Pan Przewodniczący Rady Miasta – Pan 
Janusz Sochacki przesłał do Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach. 
Następnie Pan Maciej Skorupa powiedział, Ŝe: 
- Zostawi to bez komentarza, liczy jednak, Ŝe któryś z radnych  pokusi się o wypowiedz  
( liczy na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza). 
- Dziwi Go fakt, Ŝe Przewodniczący Rady wykorzystuje swoje stanowisko do nękania 
mówiącego te słowa w sposób ”bez precedensu”, zaś wyciąganie działalności  gospodarczej 
współmałŜonka uwaŜa za niesmaczne. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Przypomina, iŜ było to drugie wystąpienie w sprawie Oświadczenia majątkowego Radnego 
– pierwsze, rok temu, dotyczyło Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
- Obowiązkiem ustawowym Przewodniczącego Rady Gminy jest weryfikacja Oświadczeń 
majątkowych radnych i wyjaśnianie ew. wątpliwości przed przesłaniem do Urzędu 
Skarbowego. 
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- W przypadku braku moŜliwości weryfikacji danych zawartych w  złoŜonym Oświadczeniu  
Przewodniczący Rady – zgodnie z ustawą  ma obowiązek zgłosić wątpliwości do UKS. 
- W piśmie skierowanym do radnego – Pana Macieja Skorupy – poprosił  o  wyjaśnienie kilku 
wątpliwości. 
- Pan Maciej Skorupa odpowiedział pismem aroganckim, nie na temat i nie wyjaśniającym 
niczego, pismem „którym wymachiwał na sesji” (patrz agresywne wystąpienie na poprzedniej 
sesji przy ustalaniu  Porządku obrad sesji Rady). 
- W związku z tym, Ŝe Pan Maciej Skorupa nie wyjaśnił wątpliwości – zgodnie z przepisami 
prawa - dokumentacja dotycząca sprawy została przesłana do UKS w Kielcach (w tym do 
wiadomości: Pan Maciej Skorupa) 
- Odnośnie meritum: wątpliwości złoŜonego przez Pana Macieja Skorupę Oświadczenia 
dotyczyły, podobnie jak przed rokiem (co moŜna uznać za  prowokację)  nieruchomości  
będącej własnością obojga małŜonków, w której  Ŝona Radnego prowadzi działalność 
gospodarczą (pensjonat) 
- W/w Radny w Oświadczeniu majątkowym podaje, Ŝe na dzień 31.12.2011 roku jest to 
budynek składający się z dwóch mieszkań. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przypomniał zasady obowiązujące przy wypełnianiu  
Oświadczeń majątkowych: jeŜeli w budynku stanowiącym współwłasność prowadzona jest  
działalność gospodarcza przez współmałŜonka (podaje się  wartość  budynku, wartość gruntu 
i powierzchnię) 
A w przypadku wątpliwości „nie naleŜy się puszyć” tylko zapytać dobrego prawnika. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe Pan Przewodniczący  
- Mówił duŜo, ale nic z tego nie zostało. 
- Lubi pisać, pisał równieŜ na Pana Andrzeja Bolewskiego. 
- Nie jest od wyceny nieruchomości „Opamiętaj się Pan.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- „Panowie powinni podać się do sądu , bo nikt nie chce tego słuchać. 
- Radni chcą pracować dla dobra  Miasta  
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Kontynuując powiedział, Ŝe: 
„MoŜe inni chcą posłuchać’ 
 
Pan  Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie zna sprawy, był w szpitalu. 
-  Trwają indywidualne wojenki między Radnymi, pozostali Radni są angaŜowani „chcąc nie 
chcąc”. 
- Sprawy z poprzedniej kadencji zostały przeniesione na kolejną i Rada traci autorytet. 
- Od załatwiania tego typu spraw są sądy. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- JuŜ zwątpił i humorystycznie miał powiedzieć, Ŝeby radni zaczęli pisać na siebie donosy. 
-  JuŜ to przerabiał: dwa lata jeździł do Kielc wyjaśniać gdzie ma dochody ze stawów 
rybnych. 
-  Nie naleŜy zajmować się takimi sprawami na sesji Rady. 
-  Chętnie kupi majątek po cenie deklarowanej w Oświadczeniu majątkowym 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dzisiaj na sesji usłyszał – w odniesieniu do koalicyjnej większości stwierdzenie 
„towarzystwo wzajemnej adoracji” 
 Ma nadzieję, Ŝe będzie to towarzystwo wzajemnej adoracji, w którym będzie równieŜ Pan 
burmistrz, radni i mieszkańcy. 
- NaleŜy wziąć się do roboty i zakończyć te jałowe dyskusje ”Bo to jest wstyd” co się dzieje 
w tej Radzie. 
- NaleŜy rozwiązywać problemy Mieszkańców, bo po to wszyscy zostali wybrani przez 
Mieszkańców. 
 
Pani M. R.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała  zwracając się do Radnego - Pana  Macieja Skorupy 
- „Była na nie jednej Radzie”, ale to co dzisiaj usłyszała jest poraŜające. 
- „Jak Pan moŜe radnego obraŜać” i „Jest Pan arogancki.” 
- Klienci Ŝony Pana Sochackiego wjeŜdŜają na posesję. 
- Ma ochotę przejść się po Sandomierzu i opowiedzieć „ Jak to wygląda na Radzie”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- JeŜeli  kogoś uraził to przeprasza, bo nie taki był jego cel. 
- Walczy o swoje dobre imię i swojej rodziny. 
- Pan Marceli Czerwiński powinien zwrócić się z apelem do swoich kolegów. 
- Nikogo nie zaczepia, tylko się broni. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
 Powiedział, Ŝe na ostatniej sesji była dyskusja na temat  ulicy Lubelskiej. 
- Usłyszał wypowiedzi o oszczędnościach przy organizowaniu przetargów i będą pieniądze do 
zagospodarowania z funduszy Marszałka. 
- MoŜe warto wystąpić ponownie o remont ulicy Lubelskiej 
  
 
Ad. 16 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXI sesję Rady Miasta Sandomierza. 
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Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                 Janusz Sochacki                                                  
                                                                                                  Przewodniczący                                                    
                                                                                                  Rady Miasta Sandomierza                                   
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, 
poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
     


