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                                                      Protokół  Nr 37  
                                 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza   
                                           z dnia 25 stycznia 2017 roku 
 
Godz. rozpoczęcia sesji – 8.00 
Godz. zakończenia sesji – 11.00 
 
Sesji przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
  
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXXVII sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza,  
pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, dyrektorów Spółek podległych Miastu, 
Mieszkańców i przedstawicieli mediów.  
W XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza  uczestniczyło 17 radnych. 
Radni: Pan Janusz Czajka, Pan Andrzej Juda, Pan Andrzej Lebida, Pan Zbigniew Rusak 
usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Andrzej Bolewski – stwierdził quorum.  
 
Ad. 2  
Powołanie sekretarza obrad.  
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan  Andrzej Bolewski: 
-   Poprosił o wybór sekretarza dzisiejszej sesji. 
- Zaproponował kandydaturę Radnego - Pana Sylwestra Łatkę, który wyraził zgodę na 
pełnienie obowiązków sekretarza XXXVII sesji Rady Miasta. 
- Z uwagi na brak kolejnych kandydatur poddał pod głosowanie w/w kandydaturę. 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, (Radny Tomasz 
Frańczak – spóźnienie usprawiedliwione). 
- Stwierdził, że sekretarzem XXXVII sesji Rady Miasta został Pan Sylwester Łatka.  
 
Ad. 3   
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że wszyscy Państwo Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji.  
- Zapytał o ew. uwagi, wnioski do przedstawionego porządku obrad. 
- Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Przewodniczący przystąpił do przegłosowania 
porządku obrad XXXVII sesji w wersji przedłożonej radnym wraz z projektami uchwał  
w terminie ustawowym. 
- W wyniku głosowania:  16 „za”, 0 „przeciw”, 1„wstrzymujący się od głosu” stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Porządek obrad XXXVII sesji  - jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz 
przewodniczących tych komisji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza. 

8. Podjęci uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako Komisji stałej 
Rady Miasta Sandomierza. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 
11. Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2016 rok. 
12. Przyjęcie Planów pracy na 2017 rok. 
1) Rady Miasta Sandomierza 
2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
3) Komisji stałych Rady Miasta 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2017 – 2029. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 

,,Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza           

z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  
w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do określenia wysokości 
opłat za korzystanie z szaletów publicznych należących do Gminy Miejskiej Sandomierz. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

 i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
25. Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
26. Interpelacje zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
27. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30 grudnia 2016 roku, przedstawione  
na sesji Rady Miasta Sandomierza 25 stycznia 2017 roku.  

 
Cyt.: „Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo,          
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W okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania Gminy określone przepisami 
prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady 
Miasta Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, 
wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych. 
 
Nadzór Komunalny 
 
Usunięto blaszane stragany z Placu 3 Maja. Kupcy zainteresowani dalszym handlem 
tymczasowo ustawili swoje obiekty wzdłuż parkingu przy ul. Słowackiego. Opłatę wnoszą za 
zajęcie pasa drogowego. Wszczęto procedurę usunięcia pojedynczych sztuk. Otwarte obiekty 
stojące na środku placu należą do Gminy i wkrótce zostaną usunięte.  
Rozliczono dotację z wykonania chodników na Cmentarzu Katedralnym. 
PGKiM – zarządca Cmentarza Komunalnego – udostępnił stronę internetową dotyczącą 
działalności cmentarza, a także ułatwiającą znalezienie miejsca pochówku danej osoby.  
Zakończono proces przesiedlenia osób narodowości romskiej z osiedla Kruków.  
Na bieżąco realizowana jest akcja zima.  
 
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 
- budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 
- budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 
- budowa ulicy Czereśniowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, 
- budowa ciągu pieszo- jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele z oświetleniem  
i odwodnieniem, 
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 
- budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3, 
- budowa ulicy Jaśminowej. 

2. Trwa wybór wykonawcy na realizację zadania pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. 
Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM”. 

3. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych: 
− „Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów w Sandomierzu” 
− „Budowa oświetlenia na ulicy Topolowej w Sandomierzu”.  

 
Wydział Finansowy  

1. Wydano 99 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 
2. Wystawiono 7306 decyzji wymiarowych dot. podatku od nieruchomości i rolnego od osób 

fizycznych. 
 
Kultura  

1) 31.12.2016 r./1.01.2017 r. – Powitanie nowego roku - odbyła się huczna, sylwestrowa zabawa 
na Rynku Starego Miasta.   

2) 6.01.2017 r. – „Święto Trzech Króli” w Sandomierzu - około kilkuset osób przeszło ulicami 
miasta w Orszaku Trzech Króli, by wspólnie modlić się i kolędować.  

3) 6 oraz 8.01.2017 r. – Sandomierska Kolęda - zgromadzeni widzowie mogli wysłuchać 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki polskie. Oprócz tradycyjnych polskich kolęd wybrzmiały 
również najpopularniejsze amerykańskie utwory świąteczne. Na scenie zaprezentowali się 
wokaliści oraz muzycy z Formacji „Sando All Stars”, „Sandomierskiego Studia Piosenki” 
oraz Sandomierska Orkiestra Dęta.  
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4) 18.1.2017 r. – koncert noworoczny pt. „Hej kolęda, kolęda”  - dzieci z Zespołu Ludowego 
„Sędomir” oraz z kl. I, II, III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu 
przedstawiły zanikające już dzisiaj ludowe tradycje kolędowania związane z Bożym 
Narodzeniem.  

5) 22.01.2017 r. – III Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożonarodzeniowych -
koncert był inicjatywą lokalnej wspólnoty prawosławnej, której celem jest prezentacja 
prawosławnych pieśni i hymnów związanych z okresem Bożego Narodzenia. W Sali 
Rycerskiej sandomierskiego Zamku wystąpił Chór Akademii Ostrogskiej z Ukrainy oraz Chór 
Męski Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka w Warszawie. 
 
Przetargi: 

• Trwa procedura wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego 
pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu  i budowa parkingu  
w rejonie  PGKiM”.  

• W przygotowaniu: dokumentacja przetargowa na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego 
wieloletniego pn.: Przebudowa Bulwaru nad Wisłą-etap II Koprzywianka w Sandomierzu”. 

− W dni 23.01.2017 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie i obsługa 
toalet publicznych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz” - trwa sprawdzanie ofert. 

− W przygotowaniu zapytanie ofertowe – na „Usługi w zakresie druku materiałów z zakresu 
promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą” 
20.01.2017 r. opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej roczny Plan Zamówień 
Publicznych Gminy Miejskiej Sandomierz na rok 2017. 
Przygotowywane jest także roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych 
składane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
Sprawy Obywatelskie 
 
Wydano 177 dowodów osobistych.  
Dokonano 135 wpisów w CEIDG w tym: dotyczących zmian 88, zmian z zawieszeniem 4, 
zmian ze wznowieniem 9, rejestracji 14, zawieszeń 8, zakończeń działalności 9, zmian 
z zakończeniem 3. 
Przygotowywane są umowy z podmiotami, które złożyły swoją ofertę w ogłoszonych 
konkursach dot. realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji 
zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 
Trwa przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku 
i naliczanie należności na rok 2017. 
 
Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych 
 
Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie w kwocie 263 943,50 zł. na realizację projektu 
pn. „Rozwijamy nasze talenty”, w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej.  
 
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w celu akceptacji „Program Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016 – 2023”. Na opracowanie programu rewitalizacji Gmina 
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Sandomierz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 72 549,00 zł.   
 
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych w ramach aktualnie 
prowadzonych naborów wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz z innych źródeł 
dofinansowania (m.in. Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji). 
 
W dniu 3 stycznia 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie 
Kultury Fizycznej i Sportu. W ramach obszaru Kultury Fizycznej i Sportu wpłynęło 13 ofert  
z czego 12 zostało przyjętych do realizacji, a jedna nie spełniła kryteriów merytorycznych 
określonych w Regulaminie.” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował Panu 
Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza – za wystąpienie i zapytał o ew. 
pytania dotyczące  przedstawionej  Informacji. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- W wypowiedzi Pana Burmistrza zabrakło - zdaniem Radnego - ważnej informacji, że 
Sandomierz stał się miastem uniwersyteckim. 
-  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu przeszła pod skrzydła Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
- W projekcie budżetu ’2017 były zaplanowane środki przeznaczone na nowo powstały 
Oddział Uniwersytetu, ale podobno głosami obecnej większości radnych zmieniły 
przeznaczenie. 
- Wizerunkowo jest to dla Miasta strata. 
  
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, aby ten temat rozwinąć 
w punkcie Porządku obrad: Wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Nie rozumie dlaczego Przewodniczący Rady Miasta cenzuruje Jego wypowiedź. 
- Jako radny Pan Andrzej Bolewski często mówił o rozwoju Miasta, o dbaniu o wizerunek,  
o pozyskiwaniu środków unijnych. 
- Kiedy powstaje Oddział Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu, to Rada 
odmawia przyznania 150 000,00 zł (a nie są to przecież duże pieniądze). 
- Wizerunkowo jest to dla Miasta strata. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: Cieszy fakt otrzymania kwoty 263 000,00 zł i chce wiedzieć 
cyt.: „do kogo będą skierowane?” 
  
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że zanim pozwoli 
odpowiedzieć Panu Burmistrzowi, chciał poinformować, że w obradach sesji bierze udział 
Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej - Pan Marcin Perz, którego wita. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
–  Cieszy fakt, że Sandomierz jest w gronie miast Uniwersyteckich. 
– Do kwestii wspierania Zamiejscowego Oddziału Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
z pewnością władze Sandomierza wrócą. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- O złożonym projekcie (dot. projektu: ”Rozwijajmy nasze talenty”) i otrzymanym 
dofinansowaniu. 
- O terminie udostępnienia pozyskanych środków i ich przeznaczeniu. 
  
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta, powiedział: 
- Jak wszyscy radni jest za pozyskiwaniem środków finansowych z zewnątrz. 
- cyt.: „Przyjdzie czas, że Pan Burmistrz spotka się z Władzami Oddziału i ustali ścieżkę 
pomocy finansowej dla naszej Uczelni.” 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji punktu 
5. Porządku obrad sesji. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz  
przewodniczących tych komisji. (Wniosek radnych Sandomierza). 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z wprowadzanymi kolejnymi zmianami w składach komisji poprosił Państwa 
radnych o dokładne sprawdzenie, czy radni, którzy złożyli akces do pracy w konkretnych  
komisjach stałych Rady Miasta, zostali ujęci w przedstawionym projekcie uchwały. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały w terminie 
ustawowym. 
- Zapytał: czy są wnioski, uwagi do zmian wprowadzonych w składach komisji stałych Rady 
Miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Cyt.: „Będziemy procedować projekt uchwały, w którym między innymi, zawarty jest punkt 
dotyczący zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta stanowiący 
załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 
Czytamy uzasadnienie: o włączeniu do składu osobowego. Czy przeżywamy jakieś déjà vu? 
W dniu 21 grudnia na tej sali podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w uchwale  
Nr XXXV/428/2016 w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych rady Miasta 
Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji, dokonano poprawki, oczywiście, ze 
złamaniem procedury, art. 20 zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, nie pytając 
wnioskodawców o zgodę na jakiekolwiek poprawki. Pragnę stwierdzić, że wówczas Pan  
Jacek Dybus w § 3 oprócz istniejącego zapisu, że traci moc Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie  
zatwierdzenia komisji stałych, zawnioskował, że traci również moc Uchwała Nr III/5/2014  
z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
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i ustalenia ich składów osobowych. Przypominam, że w § 1 tej uchwały czytamy, że powołuje 
się następujące komisje stałe. Mówimy o uchwale z 2014 roku III/6/2014. A w punkcie 1. do 
§ 1 wymieniona jest Komisja Rewizyjna, a potem w kolejnych punktach pozostałe komisje 
stałe. A więc w § 2 tejże uchwały czytamy, że ustala się składy osobowe komisji, jak  
w załączniku od 1 do 8 niniejszej uchwały. No więc nie ma tej komisji czy jest? Jeżeli ta 
komisja jest, to 2 tygodnie temu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W dniu 21.  
uchwałę wcześniej procedowano, gdzie w załączniku Nr 1 dopisuje się punkty 13. Piotr 
Chojnacki, 14. Robert Pytka. To jest, czy nie ma? Byliśmy uczestnikami, bo nas nie 
dopuszczono. Mam zasadnicze pytanie? Co my w tej chwili procedujemy? Jeżeli wówczas  
w uchwale Nr XXXV/428/2016 odwołano składy osobowe komisji Rewizyjnej, to dlaczego 
podczas tamtej nadzwyczajnej sesji, kiedy puszczono listy, żeby się zapisać do wszystkich 
komisji stałych, to dlaczego listy dla osób chętnych na zapisanie się do komisji rewizyjnej 
wówczas nie było? Państwo muszą na to odpowiedzieć. Państwo to przeprocedowali w taki, 
czy inny sposób. Jest, czy nie ma ? Jeżeli odwołaliśmy, to dlaczego uzupełniamy składy, 
powołujemy od nowa. Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, powiedział: 
- 2 radnych złożyło skargę do Wojewody Świętokrzyskiego, między innymi, w sprawie  
o której mówił teraz  radny – Pan Robert Pytka. 
Pani Wojewoda skargę Panów radnych rozpatruje – nie ma jeszcze stanowiska Wojewody 
Świętokrzyskiego w tej sprawie. 
- W dniu dzisiejszym procedujemy projekt uchwały cyt.: „zgodnie z opinią prawną”. 
- Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, poddał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych 
Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji, pod głosowanie.  
-   W wyniku głosowania: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” od głosu, (6 radnych  
nie wzięło udziału w głosowaniu) stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza: 
 
                                         Uchwały Nr XXXVII/443/2017 
zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz  
przewodniczących tych komisji. 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Sandomierza.  (Wniosek radnych Sandomierza) 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Przedstawił kolejny projekt uchwały: w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta  Sandomierza. 
- Odczytał  treść § 1 i § 2 projektu uchwały. 
- Otworzył dyskusję. 
 
Pan Robert Pytka – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jego zdaniem Pan Marcin Marzec, który jest radnym już drugą kadencję, przeprocesował  
w Komisji Rewizyjnej wiele bardzo trudnych spraw (jako Przewodniczący Rady Miasta nie 
był członkiem Komisji Rewizyjnej, ale w kilku posiedzeniach uczestniczył). 
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- Na początku kadencji Rada Miasta zajmowała się bardzo poważną sprawą dotyczącą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (są na sali doświadczeni radni, którzy  
wielokrotnie głosowali w tej sprawie tj. MPZP ulicy Asnyka, a sprawa dotyczyła, cyt.: 
„pewnej patologii , która w Urzędzie miała miejsce”). 
-  cyt.: „Przy procedowaniu tego trudnego problemu” to właśnie Pan Marcin Marzec poprzez 
swój profesjonalizm i dokładność pokazał, że potrafi być ponad wszelkimi podziałami 
i doprowadził do zmiany MPZP „Ożarowska”. 
- Pan Marcin Marzec był dobrym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i dziękuję Mu, cyt.: 
„za dwa lata ciężkiej pracy, bardzo uczciwej i merytorycznej, ze względu na trudne tematy 
jakie ta Komisja podejmowała”. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi; 
- Z całą pewnością nikt nie ma uwag do Pana Marcina Marca i cyt.: „Nikt nie ocenia Jego 
pracy źle”. 
- „cyt.: „Sami Państwo zauważyliście, że poprzedni skład Komisji Rewizyjnej był o wiele, 
wiele mniejszy – Obecnie Komisja Rewizyjna liczy 17 radnych (na 18 możliwych). 
- Z uwagi na powyższe, cyt.: „Postanowiliśmy wybrać nowego przewodniczącego i nikt nie  
odbiera Panu Marcinowi możliwości uczestniczenia w wyborach i nie ma przeszkód, aby 
ponownie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że nie padła odpowiedź na pytanie: Kto jest wnioskodawcą ? 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący  Rady Miasta: 
- Powiedział, że również nie ma zastrzeżeń do pracy Pana Marcina Marca. 
- Odczytał wniosek o odwołanie Pana Marcina Marca z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej – przedstawiony wniosek podpisali radni: Andrzej Juda, Andrzej Gleń, Mariola 
Stępień, Jerzy Żyła, Sylwester  Łatka, Wiesława Sabat, Piotr Chojnacki, Marceli Czerwiński, 
Jacek Dybus. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest dziwne, że  cyt.: „Człowieka uczciwego, a przede wszystkim niezależnego, przez grupę 
niedawnych kolegów naszych próbuje się odwoływać”. 
- Uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i może powiedzieć, że obrady, które 
prowadził Pan Marcin Marzec były na wysokim poziomie, cyt.: „był arbitrem w trudnych  
sprawach”. 
- Jest zatem zaskoczony wnioskiem radnych o odwołanie Pana Marcina Marca. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Zapytał Przewodniczącego Rady Miasta: Jak możemy odwoływać Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, skoro 21 grudnia cyt.: „zlikwidowaliśmy Komisję Rewizyjną?” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada powołuje uchwałą. 
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- Poprosił Pana Mecenasa o zabranie głosu. 
 
Pan Piotr Maria Kossak – Radca prawny UM 
 
Powiedział, między innymi: 
- Należy wyjść z założenia, jak przy zmianie każdego aktu prawnego – a uchwałodawca 
działa racjonalnie – celem była zmiana składu komisji stałych wyliczonych w uchwale. 
I pomimo zapisu w jednym z końcowych paragrafów, że uchyla się uchwałę dotyczącą  
powołania komisji stałych, można bronić poglądu, że uchwała dotyczyła wyłącznie tych  
7 komisji (tj. bez Komisji Rewizyjnej) i należy zatem przyjąć, że Komisja Rewizyjna jest 
nadal. 
- W/w zarzuty zostały zawarte w skardze do Wojewody Świętokrzyskiego i nie ma jeszcze  
rozstrzygnięcia  nadzorczego. Nie można zatem przyjąć, że Komisji Rewizyjnej nie ma. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że – Jego zdaniem – w 2016 roku uchylono całą uchwałę z 11 grudnia 2014 roku. 
 
Pan Piotr Maria Kossak – radca prawny UM 
 
 Powiedział, między innymi: 
- Uchwała została uchylona w takim zakresie, w jakim nie dotyczy ona Komisji Rewizyjnej - 
wszystko zależy od zastosowanej wykładni: poza tzw. wykładnią literalną jest tzw. wykładnia 
teleologiczna ponieważ podjęta uchwała nie odnosi się do Komisji Rewizyjnej, przyjąć należy 
zatem, że dotyczy ona wyłącznie pozostałych komisji stałych wymienionych w uchwale. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - radny Sandomierza 
 
Zapytał:” „Czy możemy przyjąć tezę, że możemy z każdej uchwały wyjąć 4 pozycje, one 
tracą moc, a 2 pozycje nie.” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, powiedział: 
- Często mamy wątpliwości dot. treści podejmowanych uchwał – są one przekazywane do 
Organów Nadzoru z prośbą o opinię. 
- Cyt.: „Jeszcze raz powtarzam. Nikt nie kwestionuje rzetelności Pana Przewodniczącego 
Marcina Marca.” 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że  Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – sam 
sobie zaprzecza: Nikt nie kwestionuje, a te nazwiska pod wnioskiem o odwołanie ? 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przeczytał powtórnie § 1 i § 2 projektu procedowanej uchwały. 
- Powiedział: w związku ze złożonym przez grupę radnych wnioskiem i brakiem kolejnych   
głosów w dyskusji poddaję pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 11 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 5 radnych  
nie brało udziału w głosowaniu, 
- stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza :  
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Uchwały Nr XXXVII/444/2017 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marcin Marzec  - Radny Miasta Sandomierza  
 
- Podziękował Kolegom Radnym za cyt. „ciepłe słowa”. 
- Odczytał krótkie Oświadczenie: 
Cyt.: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców. 
Ta rota przyświecała mi w dwuletniej działalności w roli Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom radnym, 
członkom Komisji Rewizyjnej, za dobrą współpracę w rozwiązywaniu trudnych spraw  
sandomierskiego samorządu. Jednak w sposób szczególny pragnę podziękować  
2 wyjątkowym osobom: Pani Jadwidze Rostockiej i Pani Renacie Tkacz za okazaną pomoc, 
życzliwość, profesjonalizm i przekazaną wiedzę. 
Nowemu Przewodniczącemu życzę wiele wytrwałości i cierpliwości w codziennych 
zmaganiach dotyczących  funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.” 
 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że po zasięgnięciu opinii Państwa radnych, pracowników 
Zakładu Pracy oraz mieszkańców Sandomierza, proponuje na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej kandydaturę radnego – Pana Piotra Chojnackiego. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał Pana Piotra Chojnackiego, 
czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Radny – Pan Piotr Chojnacki wyraził zgodę. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Piotr Chojnacki, to jest zdolny i ambitny młody człowiek. 
- Uważa, że przeszkodą jest fakt, że pracuje w Spółce Miejskiej (a powinna być to osoba 
niezależna). 
- Praca w PGKiM jest ograniczeniem i trudno liczyć na bezstronność. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
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Powiedział, miedzy innymi: 
- Dziękuje Panu Marcelemu Czerwińskiemu za zgłoszenie Jego kandydatury. 
- Zapewnia, że w przypadku gdy przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej będzie PGKiM 
Spółka z o.o. w Sandomierzu, zostanie wyłączony z prac Komisji. 
 
Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że Statut Miasta Sandomierza przewiduje zamknięcie listy zgłoszonych  
kandydatur. 
- Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatur. 
Wynik głosowania:11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 6 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało. 
Rada Miasta Sandomierza zamknęła listę kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza: 
- Poprosił o uzupełnienie § 1 projektu uchwały i wpisanie imienia i nazwiska radnego – Pana 
Piotra Chojnackiego. 
- Po konsultacji z radcą prawnym UM – Panem Piotrem Kossakiem, poddał pod głosowanie 
kandydaturę Pana Piotra Chojnackiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 6 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało. 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady miasta Sandomierza 
- i w wyniku głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 6 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało, stwierdził podjęcie  
 

Uchwały Nr XXXVII/445/2017 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako 
Komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
-  i w wyniku głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 5 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało, 
stwierdził podjęcie  
 

Uchwały Nr XXXVII/446/2017 
zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 
2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako Komisji stałej Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 9   
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Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza  
 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.   
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
-  i w wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” się od głosu, 
stwierdził podjęcie  
                                              Uchwały Nr XXXVII/447/2017 

w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza 
 
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały.  
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- w wyniku głosowania: 11 „za”, 6 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” się od głosu, 
stwierdził podjęcie  
 

Uchwały Nr XXXVII/448/2017 
w sprawie odwołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza. 

 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział między innymi, że bardzo dziękuje Członkom Komisji Statutowej za bardzo 
intensywną i owocną pracę. 
 
Ad. 11 
Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2016 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zapytał: czy są ew. uwagi, pytania, wnioski, dotyczące Sprawozdań z pracy Komisji - brak 
zgłoszeń. 
- Zaproponował przegłosowanie w/w Sprawozdań an bloc: Jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, uzna, 
że propozycja zyskała akceptację - brak sprzeciwu. 
- Poddał pod głosowania Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza za 2016 rok. 
- W wyniku głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” się od głosu, 4 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało 
- stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdania z prac komisji stałych 
Rady Miasta Sandomierza za 2016 rok 
 
Ad.12 
Przyjęcie Planów pracy na 2017 rok. 
1) Rady Miasta Sandomierza 
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2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
3) Komisji stałych Rady Miasta 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, przedstawił: 
 

• Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
 
- Pytania, wnioski, uwagi – brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 12 „za”, 0  „przeciw”, 0„wstrzymujących się” się od głosu, 5 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 12 „za” , 0  „przeciw” , 0„wstrzymujących się”  się od głosu, 5 radnych 
obecnych na sesji nie głosowało. 
- Stwierdził, że  Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji Praworządności  Rady 
Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 15 „za” , 0  „przeciw” , 0„wstrzymujących się”  się od głosu, 2 radnych 
nie głosowało. 
- Stwierdził, że  Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Praworządności Rady 
Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza na 
2017 rok. 

 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 14 „za” , 0  „przeciw” , 1„wstrzymujący się”  się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało (1radny opuścił salę obrad).. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  Rady Miasta 
Sandomierza na 2017 rok. 

 
- Pytania, wnioski, uwagi. 
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Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  
 
Złożył wniosek, aby punkt 2. zamienić z punktem 6., i sprawę podjazdów na chodniki  
rozpatrzeć w terminie wcześniejszym. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia   
 
Powiedziała, że zdaniem członków komisji której przewodniczy, październik jest miesiącem 
odpowiednim do oceny, czy wnioskowane prace zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniem. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  
 
 Powiedział, że uzasadnienie Go przekonuje. 
 
- Wobec braku kolejnych  zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 
Plan pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta 
Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 14 „za” , 0  „przeciw” , 1„wstrzymujący się”  się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało (1radny opuścił salę obrad). 
- Stwierdził, że  Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia  Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta 
Sandomierza na 2017 rok. 

 
- Pytania, wnioski, uwagi. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Poprosiła , aby w ostatniej z rubryk wpisać: „ Cały rok” 
 
Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
- Wynik głosowania: 13 „za” , 0  „przeciw” , 2„wstrzymujących się”  się od głosu, 2 radnych 
nie głosowało 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług  Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 12 „za” , 0  „przeciw” , 1„wstrzymujący się”  się od głosu, 3 radnych nie 
głosowało, 1 opuścił salę obrad. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 
Miasta Sandomierza na 2017 rok. 

 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Plan pracy 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta 
Sandomierza na 2017 rok. 
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- Wynik głosowania: 13 „za” , 0  „przeciw” , 1„wstrzymujący się”  się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało, 1 opuścił salę obrad. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
 
- Pytania, wnioski, uwagi. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- W punkcie 3. Planu pracy Komisji jest mowa o sprzedaży mieszkań komunalnych. 
- W porządku obrad dzisiejszej sesji jest projekt uchwały zakazujący sprzedaży mieszkań – 
Czy to oznacza, że za 3 miesiące wrócimy do sprawy ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to decyzja Państwa Radnych i jako Burmistrz nie ma wpływu na plany pracy Komisji. 
- Jeżeli Komisja chce rozmawiać na ten temat, to będziemy rozmawiać. 
- Obecnie czekamy na zapowiadaną ustawę, która ma wprowadzić zmiany w gospodarce 
lokalami w całym kraju. 
 
Pan Jerzy Żyła -  Radny Sandomierza  
 
Prosi o uzupełnienie w punkcie 7. i  8. ostatniej z rubryk o zapis „Cały rok” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  
- w imieniu nieobecnego Pana Andrzeja Judy – Przewodniczącego Komisji Polityki 
Mieszkaniowej poprosił o uzupełnienie w punkcie 7. i  8. ostatniej z rubryk o zapis „Cały 
rok”. 
- W/w zmianę poddał pod głosowanie 
Wynik  głosowania: 14 „za” , 0  „przeciw”, 0„wstrzymujących się” się od głosu, 2 radnych 
nie głosowało, 1 radny opuścił salę obrad – Wprowadzono poprawkę. 
 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji 
Polityki Mieszkaniowej  Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
- Wynik głosowania: 13 „za” , 0  „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało, 1 osoba opuściła salę obrad. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Polityki 
Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, i Promocji Rady Miasta Sandomierza na 
2017 rok. 

 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku  zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji   Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
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- Wynik głosowania: 13 „za”, 0  „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało, 1 radny wyszedł z sali obrad. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji  Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok.  
 

• Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok. 
 
- Pytania, wnioski, uwagi – Brak zgłoszeń. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 
2017 rok. 
- Wynik głosowania: 13 „za” , 0  „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” się od głosu, 2 radnych nie 
głosowało, 1 radny opuścił salę obrad. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 
2017 rok.  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przedstawił projekt uchwały. 
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
- Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Miasta na 2016 rok 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/449/2017 
w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Zaprosił do dyskusji. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  
Miasta na 2017 rok 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  



 

17 

 

 
Uchwały Nr XXXVII/450/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 
 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jako Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu prosi, aby pieniędzy 
zaplanowanych w budżecie na remonty i wyposażenie szkół nie przeznaczać na finansowanie  
projektów. 
- Ma nadzieję, że te pieniądze wrócą do oświaty. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2017 rok 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/451/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Zaprosił do dyskusji. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  
miasta na 2017 rok 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/452/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Zaprosił do dyskusji. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  
miasta na 2017 rok 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/453/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Na jakiej podstawie ustalono kwotę 111 000,00 zł ? 
- Czy w wycenie urządzeń uczestniczyły osoby upoważnione przez Miasto? 
- To jest kolejna kwota dotacji do zakładu budżetowego (z działu 900 Gospodarka,§ 410). 
- Ma wątpliwości i pyta: Kto wycenił ? Czy jest faktura ? 
- To powinno być w uzasadnieniu. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W przedstawionej we wcześniejszym okresie uchwale były wymienione składniki 
majątkowe bez wyceny – obecnie jako radni, chcemy tę wycenę otrzymać do wglądu. 
- Rozumie, że skoro SORH jest dłużnikiem Miasta (kupujemy od likwidatora SORH-u), to 
dług zostanie pomniejszony o kwotę 111 000,00 zł. 
 
 
Pan Andrzej Anwajler  – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy SA wystawił Miastu fakturę ? 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 
- To są urządzenia niezbędne do funkcjonowania powołanego Zakładu Budżetowego. 
- Zostanie powołana komisja, osoby upoważnione, i zostanie dokonana dodatkowa wycena 
tych urządzeń. 
- Zostaną zakupione urządzenia, ale bez rozliczenia  gotówkowego – ta kwota będzie 
zaliczona na poczet zaległości na rzecz Miasta. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jeżeli dopiero zostanie powołana komisja do wyceny, to skąd się wzięła ta kwota ? 
- Pamięta jak Pan Robert Kurosz mówił, że ten sprzęt to złom. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Ta wycena została zrobiona przez likwidatora. 
- Na podstawie ewidencji środków trwałych prowadzonej przez SORH SA. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Miasta na 2017 rok 
Wynik głosowania: 10 „za”, 5 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/454/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016 – 2029. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Zaprosił do dyskusji. 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029. 
Wynik głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/455/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata  

2016 – 2029 
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Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 
,,Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O dotychczasowych próbach utworzenia w Sandomierzu strefy ekonomicznej. 
- O planach związanych z tzw. Gęsią Wólką - Objęcie tego terenu strefą ekonomiczną daje 
większe szanse wykorzystania tego terenu pod kątem przemysłu. 
 
Pan Marcin Perz – Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Uczestniczenie w Strefie Ekonomicznej nie wiąże się z żadnych obciążeniem finansowym. 
- Specjalne Strefy Ekonomiczne są w Polsce jednym z najskuteczniejszych instrumentów 
inwestycyjnych. 
- Lokowanie swoich inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest korzystne z punktu 
widzenia przedsiębiorcy. 
- Widzi ogromną szansę dla Sandomierza i dziękuje za tę inicjatywę. 
- Prosi o podjęcie tej uchwały. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W budżecie na 2016 rok kwotę 400 000,00 zł przewidziano na zwiększenie atrakcyjności  
turystycznej Sandomierza (uzbrojenie Gęsiej Wólki). 
- Czy w roku bieżącym Pan Burmistrz przewiduje jakieś kroki w tym kierunku np. wykonanie 
infrastruktury drogowej ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Przypomina, że Program Rewitalizacji obejmuje teren Gęsiej Wólki. 
- 400 000,00 zł jest to pewne minimum - być może jeszcze w roku bieżącym uda się 
rozpocząć inwestycje na tym terenie. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
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- Jest to chyba najbardziej trafna decyzja i cieszy ta uchwała. 
- Jest to duża szansa, zwłaszcza dla ludzi młodych. 
- Jak wygląda zabezpieczenie przeciwpowodziowe? (brak zabezpieczeń może odstraszać 
potencjalnych inwestorów). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- W porozumieniu z Województwem Podkarpackim trwają prace  zabezpieczające. 
- Proponuje jedną z najbliższych sesji poświecić sprawom zabezpieczeń przed powodzią. 
- W chwili obecnej są i nadal będą podejmowane kolejne zabezpieczenia. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, 
- Strefa Starachowicka to nie tylko Województwo Świętokrzyskie, to również Małopolska. 
- Przed Panem Burmistrzem, przed pracownikami Urzędu Miejskiemu jest ogrom pracy 
 (uzgodnienia, trudne decyzje, zagrożenia). 
- cyt.: „Szczerych pól” do zagospodarowania jest dużo, więc, cyt.: „My musimy dać coś 
więcej” (jakiś pakiet zachęt dla przedsiębiorców). 
- Jest „za” tą uchwałą, będzie wspierał te działania, ale ma nadzieję, że działania będą trwały 
kilka miesięcy a nie kilka lat. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Apeluje o optymizm (i mniej mówić o zagrożeniach). 
- Z zadowoleniem przyjmuje deklarację Radnego o chęci współpracy. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: od kiedy funkcjonuje Strefa Starachowicka ? 
 
Pan Marcin Perz - Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Strefa funkcjonuje od 20 lat i obejmuje swoim działaniem 5 województw. 
- W ramach tej Strefy powstawały największe przedsiębiorstwa. 
- Niewątpliwie atutem jest między innymi zwolnienie z podatku PIT i CIT. 
- Miasto Sandomierz ma ogromny potencjał, nie tylko turystyczny. 
- Jest przekonany, że Starachowicka Strefa Ekonomiczna jest szansą dla Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,Starachowice” S.A. gruntów 
położonych na terenie miasta Sandomierza. 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXVII/456/2017 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,Starachowice” 

S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26 marca 200 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Jako były Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej dążył do tego, aby były 
jednolite zasady dla wynajmujących lokale mieszkalne na terenie Sandomierza. 
- Ta uchwała jest dobra, bo zasady będą takie same. 
- Należy dbać o nasze mienie komunalne. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/457/2017 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 marca 200 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych     
w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty 
 
Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do określenia 
wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych należących do Gminy Miejskiej 
Sandomierz. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że Państwo radni otrzymali projekt uchwały wraz z obszernym uzasadnieniem.  
-  Zaprosił do dyskusji. 
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- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Burmistrza Sandomierza do określenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/458/2017 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do określenia wysokości opłat  

za korzystanie z szaletów publicznych należących do Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę 
miejscową. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja  
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów cyt.: „O jakich pieniądzach 
mówimy?”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że to 
Przewodniczący Rady decyduje, kto będzie udzielał odpowiedzi. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta  
 
Powiedziała, że ta uchwała będzie pozwalała na pobór takiej opłaty. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wprowadzenie opłaty miejscowej wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków 
(między innymi: warunki klimatyczne, krajobrazowe, ilość miejsc noclegowych). 
- Powyższe warunki są spełnione na Starym Mieście w Sandomierzu, z pewnością nie 
dotyczy to całego Miasta. 
- Miasto perfekcyjne może sobie pozwolić na tego typu opłatę, Sandomierz powinien  
poczekać kilka lat i wzmocnić swoją pozycję. 
- Ma szereg wątpliwości, nie wie, na co te pieniądze zostanie przeznaczone, będzie głosował 
„przeciw”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi: 
- Wprowadzenie tej opłaty jest kolejnym krokiem w rozwoju turystyki w Sandomierzu, w tym 
turystyki zdrowotnej (przygotowywany jest stosowny projekt uchwały). 
- Nasze Miasto ma ogromny potencjał i należy korzystać z każdej szansy rozwoju i nie 
oglądać się na inne Miasta. 
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- Sandomierz powinien korzystać ze swoich naturalnych szans. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- O inicjatywie wprowadzenia opłaty miejscowej, wysokości tej opłaty i kto będzie ją 
pobierał. 
- Cała kwota uzyskana z poboru opłaty miejscowej będzie wydatkowana na promocję 
Sandomierza (przewidywana kwota to ok. 80 000,00 zł). 
- Miasto Sandomierz wydaje rocznie na wszelkiego rodzaju imprezy promocyjne, artystyczne, 
targi turystyczne około 1 miliona zł. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że do Sandomierza przyjeżdżają rodziny z dziećmi – dla nich będzie to 
dodatkowe obciążenie. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
-  Ma wątpliwości czy, Sandomierz spełnia warunki pozwalające na wprowadzenie tej opłaty. 
- Dwie nasze kotłownie spalają miał węglowy i zatrudniają środowisko. 
- Wystąpił do Burmistrza Sandomierza z wnioskiem o kontrolę w PEC Spółka z o.o.  
w Sandomierzu, jednocześnie przedstawiając stosowne dokumenty. 
- Czeka na wyniki kontroli. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Ta uchwała budzi kontrowersje. 
- W jaki sposób wyliczono kwotę  80 000,00 zł ? 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Udzieliła odpowiedzi  (dane szacunkowe). 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. 
 Wynik głosowania: 14 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVII/459/2017 
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. 

 
 
Ad. 24 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że Państwo radni w dniu wczorajszym otrzymali drugą wersję projektu 
uchwały, w której wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Pan Marek Bronkowski 
- Burmistrz Sandomierza - uznał za autopoprawkę. 
- Poprosił o opinię komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Zaproponowane wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
- Jest to autopoprawka Burmistrza Sandomierza. 
- Uzasadnienie  do projektu uchwały zawiera wprowadzone zmiany (odczytanie ich zajęło by 
15 minut). 
 
Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
 
Przedstawiła zaproponowane zmiany (dot. przypisania mieszkańców danych ulic lub 
odcinków ulic do danego rejonu tj. do konkretnej Szkoły Podstawowej). 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: „Co będzie z Gimnazjum Nr 1 ?” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: to nie dotyczy 
omawianego projektu uchwały. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jego zdaniem, najpierw powinna być koncepcja a później dostosowanie – u nas jest 
odwrotnie. 
- To jest bez sensu. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Poza sesją trwają prace cyt.: „w komisjach”. 
- Należy uczestniczyć w posiedzeniach komisji i tam zadawać tego typu pytania . 
- Wobec braku kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
( wersja II zawierająca autopoprawkę Burmistrza Sandomierza) 
Wynik głosowania: 11 „za”, 4 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” (Radny – Pan Robert 
Pytka – zwolnił się – nieobecność usprawiedliwiona) 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
                 

Uchwały Nr XXXVII/460/2017 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego. 
 
Ad. 25 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 



 

26 

 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił: 
- Złożone przez radnych Sandomierza interpelacje (jak załącznik). 
- Komunikaty – jak niżej: 
 
1.  
Agro-Handel Sp.J. Marek Lipiec i Jerzy Lipiec złożyli pismo wzywające Radę Miasta 
Sandomierza do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIV/421/2016 z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  
o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 
Sandomierza na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
W korespondencji Przewodniczącego Rady znajduje się odpowiedz Burmistrza Sandomierza  
na zarzuty zawarte we wniosku – jak wyżej. 
2. 
W sprawie  tej samej uchwały wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożyli również Pani 
Małgorzata i Pan Mirosław Tusznio EURO–TUR SPORT &  TRAVEL Sp.J. podnosząc, iż 
powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. 
3. 
W związku z wnioskami skierowanymi do Wojewody przez radnych miasta Sandomierza: 
Pana Roberta Pytkę oraz Pana Wojciecha Czerwca, Wojewoda Świętokrzyski skierował  
3 stycznia br. do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 2 zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania nadzorczego dotyczącego części uchwał podjętych na sesji w dniu 14. i 21. 
grudnia 2016 roku z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w pismach zarzutów. 
Odpowiedź do Wojewody Świętokrzyskiego została przesłana 11 stycznia 2017 roku. 
4. 
W dniu 30 stycznia 2017 roku odbędzie się Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki, na które jako Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otrzymał 
zaproszenie. 
5. 
Poza wymienionymi sprawami: wpłynęły odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych 
(w tym dotyczące dyżurów pełnionych przez radnych), 2 wnioski o przydział mieszkania  
komunalnego, pismo dotyczące zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych  
w wyborach samorządowych ‘2018. 
 
Ad. 26 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  – zaprosił do zabierania 
głosu. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że na ulicy Salve Regina jest niebezpieczna wyrwa (również należy uzupełnić 
pobocza). 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O pozyskaniu terenu na budowę boiska sportowego na Osiedlu Kruków. 
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- O objęciu programem termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O objęciu pierwszą kolejnością zimowego utrzymania ulic: Długiej, Ogrodniczej i Zielnej. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Ponowił pytanie dotyczące koncepcji sandomierskich szkół podstawowych (w związku  
z reformą szkolnictwa). 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Ustalone w dniu dzisiejszym uchwałą obwody są stałe. 
- Kwestia wygaszenia funkcjonowania Gimnazjum wynika ze zmian wprowadzonych przez 
Rząd RP. 
- Budynek Gimnazjum Nr 1 zostanie wykorzystany na cele publiczne (trwają prace). 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- O wulgarnych napisach na budynkach mieszkalnych i szkole, w której pracuje. 
- O konieczności odśnieżania chodników – Straż Miejska powinna sprawdzać  
i dyscyplinować właścicieli posesji. 
- O parkowaniu na parkingach przy ulicy Króla (zwłaszcza przez kierowców nie 
mieszkających na tej  ulicy). 
- Nie może uczestniczyć w posiedzeniach komisji w godzinach porannych, bo cyt. „pracuje  
z dziećmi). 
Uważa, że terminy komisji są ustalane tendencyjnie, bo cyt. „może jest niewygodna”. 
Jest zainteresowana sprawami dotyczącymi szkół i nauczycieli i oczekuje, że Przewodniczący 
tej komisji będzie konsultował z radnymi termin Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi: 
- Tę sprawę reguluje art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
- W sprawie uczestniczenia Pani Agnieszki Frańczak–Szczepanek w posiedzeniach komisji 
Rady Miasta Sandomierza rozmawiał z Panią Dyrektor Szkoły, w której pracuje  radna. 
Z rozmowy wynikało, że Dyrekcja Szkoły w żaden sposób nie utrudnia Radnej pracy  
w Radzie Miasta Sandomierza. 
- Konieczność zwolnień z pracy należało wziąć pod uwagę, ubiegając się o mandat radnej. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Stara się ustalać terminy posiedzeń komisji zgodnie z oczekiwaniem większości członków  
Komisji. 
- Ostatni termin też nie był przypadkowy (był pewien ciąg kilku komisji w związku z sesją) 



 

28 

 

- Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek nie uczestniczy w posiedzeniach komisji również 
wówczas kiedy nie ma zajęć w szkole i prosi o uczciwość. 
- Uważa, że uwagi Radnej w związku z powyższym – są nie uzasadnione. 
 
Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Nie zgadza się. 
- Pani Dyrektor nie robi żadnych trudności, bo komisja była o 14. a o tej godzinie mówiąca te 
słowa była już po lekcjach. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi, aby nie wprowadzać obecnych w błąd - posiedzenie komisji zostało ustalone na 
godzinę 11. w piątek. 
- Ustalił, że godzina 14. padła w luźnej rozmowie z pracownikiem biura Rady Miasta. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Z informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym wynika, że budynek po Gimnazjum będzie 
wykorzystany na cele użyteczności publicznej. 
- Przy opracowywaniu koncepcji należy jednak brać pod uwagę cele oświatowe. 
- Gimnazjum Nr 1 ma doskonałą lokalizację, jest dobrze wyposażone, z bardzo dobrą bazą 
sportową i dydaktyczną. 
- Dobrym pomysłem jest przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 4 do tego budynku. 
(jednocześnie współgrało by to z obwodami ustalonymi w dniu dzisiejszym). 
- Jest koncepcja budowy Przedszkola nr 6 – może Przedszkole Nr 6 na miejsce Szkoły Nr 4 ? 
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że 
Radni będą uczestniczyć w tych ustaleniach. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że w związku z powstaniem nowego Dworca PKS należałoby rozładować tłok  
pod Bramą Opatowską. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że prosi o rozszerzenie wykazu ulic pierwszej kolejności odśnieżania o ulice: 
Orzeszkowej, Modrzejewskiej, Frankowskiego, Kochanowskiego, Asnyka, Harcerską, 
Wiśniową, Dąbrowskiego i Wiosenną. 
 
Mieszkaniec ulicy Warzywnej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Rzadko widuje na ulicy Warzywnej służby porządkowe. 
- Jako członek Rady Rodziców prosi o poprawienie bezpieczeństwa  dzieci  i rodziców 
(zaśnieżone drogi, niewielkie parkingi itd.). 
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Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O planowanych obchodach uroczystości patriotycznych planowanych w 2018 roku (oraz  
o braku informacji np. na temat 80 rocznicy powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego). 
- O Sandomierzu jako stolicy Diecezji Sandomierskiej (nic nie słychać o powołaniu komitetu 
włączającego się w organizację tych uroczystości). 
- O Sandomierskim Towarzystwie Naukowym. 
- O uroczystościach związanych z Honorowym Obywatelem Miasta Sandomierza – 
Marszałkiem Józefem Piłsudskim. 
- O posiedzeniu Komisji Oświaty (na którym zmarnował 2 godziny). 
 
Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Odpowiadając przedmówcy, powiedziała, między innymi: 
- W ramach obchodów COP Miasto planuje wystawę, bieg okolicznościowy i inne oraz  
otrzymuje stały kontakt z Prezydentem Stalowej Woli, głównym organizatorem uroczystości  
rocznicowych. 
- Obchody ustanowienia Diecezji Sandomierskiej organizuje Kuria Sandomierska. 
- Odbyło się spotkanie Zarządu Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego z Burmistrzem 
Miasta Sandomierza. 
- Jeżeli chodzi o uroczystości poświęcone Marszałkowi – Józefowi Piłsudskiemu to liczy na 
zaangażowanie Pana Z. P.*) 
 
Ad. 27 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Andrzej Bolewski  – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXXVII sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
 

                                                                                   Andrzej Bolewski 
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.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 
dokonał Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej. 


