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                                                        Protokół  Nr 13                                     
                                     z  XIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           30 listopada 2011 roku – Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 14.35  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XIII sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
Pana Marka Bronkowskiego – Wiceburmistrza Sandomierza, dyrektorów podległych, 
współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Pana Profesora Tadeusza Studzińskiego - 
rektora WyŜszej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu, Mieszkańców 
Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
Pani  Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
             W XIII sesji udział wzięło 19 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności. 
Radni : Pan Maciej Skorupa oraz Pan Michał Saracen – usprawiedliwili swoją nieobecność.       
             Przewodniczący Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki - na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
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 
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braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (1 osoba nie 
głosowała). 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Piotr Majewski został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zgłaszanie ew. wniosków,  
uwag do Porządku obrad dzisiejszej sesji . 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o: 
- Zdjęcie z Porządku obrad punktu 12. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
gruntowej (ze względów proceduralnych oraz z uwagi na nowe okoliczności). 
- Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
   (dot. finansowania tzw. robót publicznych) 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie: 
-  Wniosek Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza – o zdjęcie  z Porządku 
obrad dzisiejszej sesji punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
gruntowej i wpisanie w to miejsce punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta  na 2011 rok. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Rada Miasta wyraziła zgodę na wprowadzenie postulowanej zmiany. 
- Porządek obrad uwzględniający wprowadzone zmiany   
Wynik głosowania:  19  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XIII sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
  
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołów z  XI i XII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta ( w tym o złoŜonych   
      Oświadczeniach majątkowych). 
  6. Przedstawienie propozycji aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa  
      Świętokrzyskiego 
      (Wniosek Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) 
  7. Informacja o promocji Miasta, w tym na temat środków finansowych z budŜetu Miasta,  
      które zostały przeznaczone na promocję Sandomierza w sezonie turystycznym’2011. 
  8. Informacja o działalności szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto  
      Sandomierz w roku szkolnym 2010/2011. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra we  
      Włoszech (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z  
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      dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w  
      budynkach  stanowiących  własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na  
      udzielenie bonifikaty (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych,  
      działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  
       wykonania zleconych zadań. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku 
rolnego  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 
01.01.2012 r. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych od 01.01.2012 r. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  na terenie Miasta Sandomierza opłaty od 
posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej - Zakładu 
Komunalnego w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
22. Podjęcie uchwały  o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  
      15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
      i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg     
      publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy  miejskiej Sandomierz (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza.1   
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  
      na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
26. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz Informacja dotycząca Oświadczeń  
      majątkowych złoŜonych przez Radnych Miasta Sandomierza..  
27. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
28. Zamknięcie obrad. 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe Goście z Kielc zaproszeni na XIII  sesję Rady Miasta referujący punkt  6. 
Przedstawienie propozycji aktualizacji Regionalnej  Strategii Innowacji Województwa  
Świętokrzyskiego oraz  punkt 7. Informacja o promocji Miasta, w tym na temat środków 
finansowych  z budŜetu  które  zostały przeznaczone  na promocję  Sandomierza w sezonie 
turystycznym’2011 
porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta uprzedzili o spóźnieniu   
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: czy Państwo Radni  wyraŜają                                                                                                                 

                                                 
1     Materiały do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza oraz w BIP-ie  (załącznik do projektu uchwały jest 
wielokolorowy) 
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 zgodę na rozpatrzenie w pierwszej kolejności punktu 8. Informacja  o działalności szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sandomierz w roku szkolnym 
2010/2011  - Radni jednomyślnie wyrazili zgodę. 
 
Ad. 4     
Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokoły z XI i XII sesji Rady Miasta Sandomierza były wyłoŜone do wglądu w biurze 
Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołów z XI I XII sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta –  stwierdził przyjęcie Protokołów z XI i XII  sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pani Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza - przedstawił informację o bieŜących sprawach 
Miasta za okres od 26 października do 30 listopada 2011 roku (w tym:  Informację o 
złoŜonych Oświadczeniach majątkowych – jak niŜej): 
  
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.:  zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2011 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie 5 zarządzeń. 

    
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny: 
 
Podpisana została umowa dotacji z: 
- Ministerstwem Sportu i Turystyki - w wysokości 333.000 zł i 
- Wojewodą Świętokrzyskim - w wysokości 333.000 zł 
 na dofinansowanie budowy kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Baczyńskiego. 
Trwa procedura przygotowania zadania do odbioru końcowego. ZłoŜony został wniosek o 
wypłatę dotacji. 
 
Podpisana została umowa dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim na remont ulicy Ostrówek - w 
wysokości 433.974 zł. 
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Trwają procedury odbiorowe tego zadania . 
 
Wydział Nadzoru Komunalnego: 
 
1. Wykonano odtworzenie i udroŜnienie rowów melioracyjnych na terenie prawobrzeŜnego 

Sandomierza przy ulicach: Sielecka, Prosta, Zaleśna, Krańcowa, 
2. Wykonano naprawę odcinka nawierzchni ul. II Pułku Piechoty Legionów, 
3. Wykonano umocnienie skarpy i uzupełnienie braków w nawierzchni ul. Tatarskiej, 
4. Wykonano remont nawierzchni z kostki granitowej w ul. Sokolnickiego, Zamkowej i 

Mariackiej, 
5. Trwają prace związane z umocnieniem skarpy ul. Zamkowej, 
6. Trwa montaŜ dekoracji świątecznych   
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

 
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

-   zawarto 4 umowy notarialne nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną ul. 
Marynarską, 

-  zawarto porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa (dot. 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach),  

-  zawarto 2 protokoły rokowań w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy 
  

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 12 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 61 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 5 decyzji podziałowych, w tym: 
                        4 decyzje na wniosek właścicieli nieruchomości 
                        1 decyzja z urzędu, 
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, 

             - zawarto jedno porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w 
wyniku podziału nieruchomości  

 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   przygotowano 355 oświadczeń w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu  

uŜytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkami 
wielomieszkaniowymi 

 
5. w zakresie rolnictwa:   

- wydano 22 decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
 Referatu Kultury, Sportu i Promocji:  
 
Kultura  
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1) 29.10.2011 r. – „Rock Młodych” – koncert rockowy, na scenie klubu „Lapidarium” 
zaprezentowały się dwa młodzieŜowe zespoły, pochodzący ze Stąporkowa 
„Radiators” oraz łódzki „Mickey Lester”, młodzi wykonawcy wykonują muzykę z 
pogranicza gatunków: rock, punk i heavy metal, 

2) 5.11.2011 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” - koncert zespołu 
„Grzegorz Rogala Quartet”, który wystąpił w składzie: Witold Janiak, Grzegorz 
Rogala, Jakub Mielcarek i Paweł Gębicki, grupa zaprezentowała przegląd twórczości 
wielkiego jazzmana Milesa Davisa, miejsce: klub „Lapidarium”, 

3) 8.11.2011 r. – „Kolorami pisana modlitwa” – wystawa ikon autorstwa ks. Stanisław 
Drąga, otwarciu wystawy towarzyszył koncert chóru parafii prawosławnej pw. św. 
Mikołaja w Kielcach, miejsce: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, 

4) 9.11.2011 r. – Wykład profesora Jerzego Wyrozumskiego – wystąpienie profesora 
Wyrozumskiego dotyczyło gotyckiej fundacji kolegiaty w Sandomierzu, było to 
kolejne spotkanie w ramach cyklu „Pamięć o ludziach i dziełach” zorganizowanego w 
perspektywie zbliŜającego się Jubileuszu Dwustulecia Diecezji Sandomierskiej (1818-
2018), miejsce: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, 

5) 10.11.2011 r. – „Twarze” – wystawa fotograficzna, fotografie wykonali uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu w trakcie zajęć prowadzonych 
przez Magdalenę Kossak i Zdzisława Walasa, miejsce: Cafe Galeria. 

6) 11.11.2011 r. – „Narodowe Święto Niepodległości”  – w ramach państwowego święta 
odbyło się naboŜeństwo w intencji ojczyzny z Bazylice Katedralnej oraz uroczystości 
patriotyczne w wojskowej części Cmentarza Katedralnego, w naboŜeństwie 
uczestniczyli przedstawiciele miejskiego i powiatowego samorządu, organizacje 
kombatanckie, delegacje wojska, policji, straŜy poŜarnej, młodzieŜ szkolna 
oraz mieszkańcy Sandomierza i okolic, po zakończeniu mszy świętej licznie 
zgromadzone delegacje przeszły na Cmentarz Katedralny, kolejnymi punktami 
programu były apel poległych oraz salwa w wykonaniu kompanii honorowej Wojska 
Polskiego, następnie zgromadzone delegacje złoŜyły wieńce pod tablicą poświęconą 2 
Pułkowi Piechoty Legionów; po zakończeniu uroczystości na uczestników obchodów 
oraz mieszkańców czekała gorąca grochówka, 

7) 12.11.2011 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” – koncert zespołu 
„No Name – Impresje Świętokrzyskie”, miejsce: klub „Lapidarium”,  

8) 12.11.2011 r. – „Archiwum XX” – jubileuszowa wystawa prac złotniczych, została 
przygotowana z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, 
znajdziemy na niej najnowsze realizacje członków STFZ, ale równieŜ te, które 
powstawały w minionym dwudziestoleciu, miejsce: Galeria Otwarta, 

9) 14.11.2011 r. – „Experymenty z papierem fotograficznym” – wernisaŜ wystawy 
fotograficznej, autorami prac są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sandomierzu, prezentowane obrazy wykonane są za pomocą techniki fotograficznej 
zwanej luksografią, natomiast inne prace powstały poprzez działanie związków 
chemicznych stosowanych do wywoływania zdjęć, miejsce: Galeria „Retro”, 

10) 17.11.2011 r. – Spotkanie z prof. dr. hab. inŜ. Stanisławem Bieleckim – 
wydarzenie kulturalne  z cyklu „Wybitni Sandomierzanie”, spotkanie poprowadził 
Krzysztof Burek - redaktor Zeszytów Sandomierskich; profesor Stanisław Bielecki 
jest Rektorem Politechniki Łódzkiej, biotechnologiem, prowadzi zajęcia z technologii 
enzymów, wraz z zespołem opracował proces kierowanej biosyntezy celulozy 
bakteryjnej, jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, w tym 21 patentów i 
17 zgłoszeń patentowych, miejsce: Ratusz sandomierski, 

11)  18. 11.2011 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” – koncert 
eksperymentalnej grupy jazzowej „DAgADAna”, która wystąpiła w składzie: Daga 
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Grygorowicz, Dana Vynnytska i Miko Pospieszalski, miejsce: Sala rycerska Zamku 
królewskiego, 

12) 18.11.2011 r. – „Grafika” – wernisaŜ prac autorstwa Grzegorza Dobiesława 
Mazurka, prof. Mazurek ma w swoim dorobku trzydzieści wystaw indywidualnych i 
udział w ponad czterystu wystawach zbiorowych na całym świecie, miejsce: Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA, 

13) 25.11.2011 r. – „Na jesieni świat się mieni” – wernisaŜ wystawy fotograficznej, 
której organizatorem jest Sandomierskie Towarzystwo Pasjonatów Fotografii, 
miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej,  

14) 26.11.2011 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami”  – koncert zespołu 
„Zzaj! Związek Zawodowych Artystów Jazzowych”, grupa jest projektem czołowych 
muzyków polskiej sceny jazzowej, miejsce: Sala rycerska Zamku królewskiego, 

 
Promocja 
 

1) 3.11.2011 r. – „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu – ekipa filmowa serialu „Ojciec 
Mateusz” ponownie gościła w Sandomierzu, zdjęcia plenerowe do siódmej serii 
serialu były kręcone od 3 do 8 listopada, widzowie po raz kolejny będą mogli 
zobaczyć najpiękniejsze zakątki sandomierskiej Starówki, na planie zdjęciowym 
pojawili się odtwórcy głównych ról: Artur śmijewski, Michał Piela, Piotr Polk i 
Kinga Preis, 

2) 22.11.2011 r. – Oficjalna strona internetowa miasta Sandomierza 
www.sandomierz.pl w wersji włoskiej – miasto Sandomierz zyskało kolejną wersję 
językową strony internetowej, dzięki kolejnej inwestycji Urzędu Miejskiego 
informacje o naszym mieście będą mogły dotrzeć m.in. do potencjalnych turystów z 
Włoch.   

 
WYDZIAŁ FINANSOWY :  
 

1. Wystawiono 8 upomnień dot. zobowiązań podatkowych - pod. od nieruchomości 
osoby prawne, 

2. Wystawiono 154 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rolnego, 
środków transportowych osób fizycznych, oraz pod od nieruchomości osób 
prawnych. 

3. Wysłano 54 wezwania przesądowe dot. zobowiązań cywilnoprawnych, 
4. Wydano  30 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 
5. Wysłano 8 postanowień podatkowych, 
6. Wystawiono 106 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 
7. Przekazano do Zespołu radców Prawnych 5 spraw celem skierowania na drogę 

postępowania sądowego 
8. Wysłano 46 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 

deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

9. Wysłano 46 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
10. Wydano 199 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  
11.  Z 4 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, 
12. Wystawiono 23 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 
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Sandomierz, dnia 30 listopada 2011 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – udzielił głosu Panu Tadeuszowi  
Studzińskiemu – Rektorowi WyŜszej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu 
 
Pan Tadeusz Studziński – Rektor WSH-P 
 
Przedstawiając zebranym problem  związany z wyegzekwowaniem od Miasta naleŜnych  
pieniędzy za powodzian zamieszkujących w akademiku naleŜącym do WSH-P w 
Sandomierzu Pan Rektor powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
 -  Uczelnia jest szkołą prywatną utrzymującą się z czesnego. 
-   Urząd Miejski nie chce zapłacić za pobyt powodzian w akademiku. 
-  Uczelnia była zmuszona oddać sprawę do sądu, a nie jest to potrzebne ani Uczelni, ani 
Miastu. 
-  Poprosił Radnych o pomoc „w działaniu mediacyjnym” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zgodnie z wytycznymi z MSWiA, aby móc zrefundować czynsz za uŜyczenie dachu nad 
głową powodzianom, musi być zawarta umowa. 
- Taka umowa została przygotowana (przy udziale prawników obu stron), ale w końcowej 
fazie Uczelnia odmówiła jej  podpisania. 
- Ze strony Miasta była wola wypłacenia pieniędzy, ale brak było podstaw do ich wypłacenia 
z powodu – jak wyŜej. 
- Zna swoje uprawnienia, a łamiąc przepisy naraziłby się na dyscyplinę finansów 
publicznych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe ma nadzieję, iŜ Sąd 
podzieli stanowisko Pana Burmistrza, bo w przeciwnym razie Miasto poniesie dodatkowe 
koszty. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, Ŝe „Ewidentnie widać brak dobrej woli, zwłaszcza ze strony Miasta” i „Zbyt duŜą 
rolę odgrywają osobiste animozje”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- NaleŜy znać ustawę o samorządzie zanim będzie się osądzać. 
- Słowa Radnego Mirosława Czaji są obraźliwe. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
 Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie zgadza się z opinią Pana Mirosława Czaji. 
- Działalność Burmistrza musi być zgodna z prawem. 
- Dotychczas nie powiedziano o jaką kwotę chodzi. 



 9 

Radny zapytał: Czy pieniądze przeznaczone na w/w cel zostały zwrócone Wojewodzie? 
i  Czy istnieje szansa na porozumienie ? 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Powiedział, Ŝe Jego zdaniem, w tej sprawie powinien wypowiedzieć się niezawisły sąd. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział między innymi, Ŝe: 
- Ma nadzieję, Ŝe Sąd podzieli stanowisko Burmistrza. 
- Wielu obecnych w dniu dzisiejszym na sesji, w mniejszym lub większym stopniu,  
przyczyniło się do powstania WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. 
- Z uwagi na powyŜsze Rada Miasta boleje nad zaistniałym konfliktem – Nie jest to jednak 
sprawa Rady Miasta: kompetencje zawierania umów, przyznawania środków itd. spoczywają 
na Burmistrzu i Rada nie moŜe niczego nakazać – MoŜe jedynie przyjąć do wiadomości 
stanowisko Uczelni w tej sprawie. 
- W Senacie Uczelni  jest Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Tadeusz Studziński – Rektor WSH-P 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Chodzi o 40 tysięcy zł (bez odsetek). 
- Sprawa była rozpatrywana przez senat Uczelni i „Nie było  innego tła”. 
- Pan Burmistrz powiedział, Ŝe: „Studziński zarobił i niech Studziński płaci.”, Pieniędzy nie  
   ma, pieniędzy nie da” i opuścił spotkanie. 
- Podczas podejmowania decyzji przez senat w w/w sprawie Pani Ewa Kondek – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza wstrzymała się od głosu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe niepokoi Go sprzedaŜ akademika, bo jeszcze niedawno Pan Rektor zapewniał, 
Ŝe Ŝycie akademickie będzie kwitło, Ŝe powstanie Akademia Sandomierska. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝeby Pan Burmistrz nie 
przenosił niepokoju na sesję, tylko usiadł do stołu i sprawę przedyskutował.  
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝeby w rozmowach nie brał udziału „Pan Wiesław W.”, bo na 
przykład w wyniku Jego działania nie ma w Sandomierzu „Mc Donalda”. 
 
Pan Andrzej Bolewski   
 
Zapytał czy mieszkania dostały osoby, które zrezygnowały z odszkodowań na rzecz Miasta ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: „Nie tylko”.  
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Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za 
wystąpienia i  zamknął  punkt 5. Porządku obrad stwierdzając, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
zapoznała się ze Sprawozdaniem Burmistrza o bieŜących sprawach miasta. 
  
Ad. 8.  
 
Informacja o działalności  szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz w roku  szkolnym 2010/2011. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Materiały dotyczące Informacji o działalności szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz w roku szkolnym 2010/2011. były „do wglądu” 
 w biurze Rady Miasta. 
- Prosi o opinię komisję merytoryczną Rady. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  –
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami dotyczącymi działalności szkół  
prowadzonych przez miasto Sandomierz  w w/w okresie. 
- Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, którzy udzielili odpowiedzi na 
pytania Radnych. 
-  Rozmawiano,  między innymi, o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków. 
- Komisja wnioskowała o udostępnienie obiektów sportowych równieŜ w godzinach 
popołudniowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Miasto ma ustawowy obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej, szkolnej oraz 
gimnazjalnej. 
- Znaczącą część budŜetu naszego Miasta przeznaczamy na oświatę, na utrzymanie szkół i 
przedszkoli. 
- Subwencja nie pokrywa wydatków na te placówki - praktycznie drugie tyle daje samorząd. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Obecny system szkolnictwa w Polsce jest zły. 
- W zreformowanej szkole dzieci noszą po kilka kilogramów podręczników – tornister  
siedmiolatka waŜy kilka kilogramów. 
- Podręczniki, które kiedyś słuŜyły kilka lat, dzisiaj zmieniane są co roku. 
- NaleŜy zająć się  ujednoliceniem podręczników szkolnych. 
- Wie z obserwacji, Ŝe najdłuŜej  pracują dzieci. 
- Nie wie dlaczego uczniowie chcąc dostać się do dobrej szkoły muszą chodzić na 
korepetycje. 
- DuŜo mówi się o karcie nauczyciela – Czas zacząć mówić o karcie ucznia i karcie rodzica.  
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Jest w skowronkach”, bo do łask wróciła matematyka. 
-  Matematykę moŜna uczyć z podręczników z XIX wieku. 



 11 

-  Testy matematyczne powinny być układane we współpracy z nauczycielami szkół. 
-  Podziela opinię Przedmówcy – Pana Jacka Dybusa. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
- Nasze miasto ponosi ogromne koszty na utrzymanie  placówek oświatowych, podczas gdy 
inne gminy likwidują te placówki. 
- Warunki do uprawiania sportu zostały stworzone, powstały sale sportowe, „Orliki” – Teraz 
naleŜy oczekiwać efektów (kiedyś były prowadzone zajęcia pozaszkolne) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – w kontekście wypowiedzi Pana Jacka 
Dybusa dotyczącej  „kilogramów ksiąŜek” noszonych przez uczniów, powiedział: 
- Aby idąc w ślady innych gmin rozwaŜyć zakup e-booków . 
- Obecnie jeden e-book kosztuje 400 zł - za rok będą jeszcze tańsze. 
 
Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w 
Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Nauczyciele nie są władni zmienić ustawy. 
- Kiedyś było więcej godzin nauczania danego przedmiotu. 
- Zgadza się, Ŝe uczeń powinien mieć dwa komplety podręczników: w domu i w szkole. 
- Często apeluje do nauczycieli, aby podręczniki były wykorzystywane z roku na rok. 
- Nauczyciele nie mają w szkole stanowisk pracy, często korzystają ze swojego biurka, 
komputera itd. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – z uwagi  na brak  kolejnych zgłoszeń 
w dyskusji podziękował rozmówcom i stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza   
Informacji  o działalności  szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Miasto Sandomierz w roku  szkolnym 2010/2011. 
 
Ad. 9  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra we  
 Włoszech  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczących Komisji merytorycznych 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji – powiedział, Ŝe po dokładnej analizie projektu uchwały Komisja zaopiniowała 
projekt pozytywnie,  jednocześnie apelując, aby współpraca między Miastami polegała  
w większym stopniu na kontaktach między szkołami, młodzieŜą, a jak najmniej na  wizytach  
i rewizytach oficjeli. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta :  
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- Zapytał  czy Państwo Radni chcą, aby odczytać projekt uchwały?  - Nie czytamy. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
              W związku z brakiem zgłoszeń ze strony Państwa Radnych powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Jest jednym z niewielu przeciwników zawierania kolejnej współpracy partnerskiej.  
- Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe tego typu współpraca nie jest bezkosztowa.  
- W obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Miasta (od 6 lat nie ma budŜetu bez 
kredytu) jest to rozrzutność. 
- Nadzieje Radnego – Pana  Marcelego Czerwińskiego – wydają się płonne – rzadko bowiem 
korzysta  zwykły mieszkaniec – częściej osoby prominentne. 
- Nie skorzystał z propozycji wyjazdu do Volterry, bo nie ma ochoty wyjeŜdŜać turystycznie 
na koszt miasta. 
- Z przykrością musi stwierdził, Ŝe Pan Burmistrz podzielał w/w pogląd i zdjął projekt tej 
uchwały z Porządku obrad jednej z poprzednich sesji  
- Dziś, mówiący te słowa, w wyniku ukrytego lobbingu jest jednym z niewielu radnych 
przeciwnych współpracy z kolejnym Miastem. 
- Nadal nie jest przekonany – co nie znaczy , Ŝe nie moŜemy się przyjaźnić z Volterrą. 
- „Proszę mnie przekonać.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Z częścią wypowiedzi Przedmówcy się zgadza, z częścią nie. 
- Pan Przewodniczący obraził wszystkich, którzy nawiązywali kontakty z Emmendingen. 
- W Internecie na stronie miejskiej są informacje na temat współpracy z niemieckim Miastem, 
o rozwijającej się współpracy pomiędzy młodzieŜą obu miast 
 ”Nawet w tym roku była młodzieŜ i Radni z Emmendingen.” 
- Angielskie Miasto Newark-on-Trent tylko Sandomierz wybrało na  miasto zaprzyjaźnione – 
i przypomina Ŝe jest tam jedyny w Anglii Cmentarz Pilotów Polskich. 
- W bieŜącym roku równieŜ Radni Sandomierscy uczestniczyli w świecie partnerskiego 
miasta na Ukrainie – Ostrogu.  
- Jako Wicewojewoda Pan Janusz Sochacki  sam zachęcał do współpracy z Emmendingen. 
- Sandomierz i Emmendingen były przykładem wzorowego partnerstwa i współpracy  
w Europie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest – obok Pana Ryszarda Lewandowskiego – jedynym w tym gronie, który nawiązywał  
pierwsze kontakty z Emmendingen i „To my gościliśmy pierwszą delegację.” 
- Czterokrotnie wraz z Panem Leszkiem Komendą jeździł do Warszawy, aby uzyskać zgodę  
na nawiązanie kontaktów. 
- Boli, Ŝe ta współpraca ogranicza się do wizyt Burmistrza i Radnych. 
- Nawiązywanie podczas dzisiejszej dyskusji do Polskich Pilotów, do historii, uwaŜa za 
niesmaczne. 
- Wycofując projekt uchwały Pan Burmistrz powiedział ”A na cholerę mi to”? 
- Dziwi się: co takiego się stało, Ŝe Pan Burmistrz  zmienił zdanie. 
- Pan Burmistrz powinien się określić. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
„Bo Pan mnie błagał.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie wolno spłycać korzyści jakie dają porozumienia tego typu. 
- Partnerskie Miasta udzieliły pomocy Sandomierzowi podczas powodzi: najlepsze pompy 
były z Emmendingen, Ukraina równieŜ stanęła na wysokości zadania. 
- W Volterze – jako ciekawostka - sekretarzem miasta jest Polak. 
- Do niedawna był jednym z tych co patrzyli sceptycznie na ten rodzaj współpracy. 
- Zmienił zdanie: NaleŜy jednak wprowadzić system, w którym miasto nie dołoŜy ani 
złotówki. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Szansą dla Miasta jest turystyka. 
- Podjęcie tej inicjatywy postrzega jako formę promocji Sandomierza. 
- Będzie głosował za tym, aby te stosunki nawiązać. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Był z dwoma Kolegami Radnymi w Emmendingen. 
- Wyjazd finansowali sami. 
- Strona niemiecka zadbała o nocleg i wyŜywienie. 
- UwaŜa, iŜ współpraca kwitnie. 
Następnie Pan Piotr Majewski przedstawił refleksje z pobytu w Emmendingen, kładąc 
szczególny nacisk  na gościnność Gospodarzy. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Będzie głosował za nawiązaniem stosunków z Volterrą. 
- Jest za tym, aby w przypadku wyjazdów finanse były transparentne. 
-  Co do samej współpracy z Miastami partnerskimi to podziela opinię wyraŜoną  przez Pana 
Janusza Sochackiego. 
- O ile sobie jednak przypomina, to we wcześniejszym okresie Pan Janusz Sochacki „bywał 
na takich delegacjach”                 
 
Pan Janusz Sochacki zaprotestował 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
„To przepraszam.” 
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Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W Anglii był za swoje pieniądze. 
- Jest za tym, aby głównie była to wymiana  młodzieŜy, sportowców. 
- Są to niezapomniane wydarzenia np. : pobyt na Cmentarzu Polskich Pilotów, spotkanie  
z  mieszkającymi tam Polakami 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
ZłoŜył wniosek formalny  o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie zgłoszony 
wniosek i w wyniku głosowania: 9 „za”, 5 „przeciw”, 3  osoby „wstrzymały się od głosu”  
Zamknął dyskusję. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem 
Volterra we Włoszech   
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2   „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 
                                                 Uchwały Nr XIII/121/2011  
w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra we Włoszech  
 
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia kolejnego punktu Porządku obrad Pan Janusz Sochacki 
– Przewodniczący Rady Miasta – przeprosił Pana Romana Ryńskiego – przestawiciela 
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast „Pomost” –  Ŝe nie wziął udziału w dyskusji, ale taka była 
wola Rady.  
 
Ad.  6 
 
Przedstawienie propozycji aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Świętokrzyskiego 
(Wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe  
-  Wita Pana Michała Klepkę – Kierownika Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, który omówi propozycje aktualizacji Regionalnej  Strategii 
Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 
- Po w/w wprowadzeniu poprosi Państwa Radnych o ew. zadawanie pytań. 
 
dr Pan Michał Klepka – Kierownik Biura Innowacji Ur zędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego 
 
Przedstawił Priorytety Innowacyjnego Rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Świętokrzyskiego – projekt: 
- Informacje ogólne o regionie. 
- Diagnoza stanu innowacyjności Gospodarki Województwa Świętokrzyskiego 
- Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń  (SWOT) 
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- Wizja Województwa Świętokrzyskiego w roku 2025. 
   (Jak Załącznik do protokołu.) 
 
Podczas wystąpienia Pana dr. Michała Klepki  
 
Pan Zbigniew Rusak  
 
Zaproponował zmianę przyjętej konwencji: Radni będą zadawać pytania – Pan doktor będzie 
odpowiadał. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował Radnemu za wniosek. 
- Powiedział, Ŝe wystąpienie było przewidziane w Porządku obrad dzisiejszej sesji i „Gość  
   ma swoje prawa”. 
- Poprosił o kontynuowanie wystąpienia. 
 
Po wypowiedzi Pana dr. Michała Klepki Pan Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Wykład był ciekawy, ale zgromadzeni na sesji nie do końca są adresatami  wielu  
  elementów wystąpienia, o których była mowa. 
- Niewątpliwie jest to temat do rozpatrzenia na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Istotna jest kwestia turystyki i ten temat naleŜy wyeksponować, a nie tylko przyjąć dla 
zasady. 
- PowyŜsze wiąŜe się z pozyskiwaniem funduszy unijnych i krajowych. 
Następnie Radny przedstawił problemy związane z pozyskiwaniem funduszy, konkludując 
„Bo w konsekwencji zawsze decyduje urzędnik”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Zapoznał się ze Statutem. 
- Strategia jest ogólna, wręcz ociera się o slogany, rozczarowuje. 
- Brak podstawowych elementów. 
- Nie ma w niej wzmianki o funkcjonujących w naszym województwie specjalnych strefach 
ekonomicznych, o których Radny wie: Tarnobrzeskiej, Starachowickiej. 
- Kolejnym elementem brakującym jest turystyka, w tym głównie biznesowa. 
- Nie ma wzmianki o takim zjawisku jak upolitycznienie Sejmiku widać nawet z odległego 
Sandomierza - patrz: most w Połańcu, lotnisko w Obicach. 
- Ulica Lubelska w Sandomierzu - której stan jest w Ŝenującym stanie - była przewidziana do 
realizacji, ale przyszły wybory i temat został skreślony. 
- Szansą dla Sandomierza jest jednostka wojskowa. 
- BieŜący układ polityczny będzie tę Strategię weryfikować. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jak powstawało Województwo Świętokrzyskie to obiecywano przysłowiowe złote góry. 
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- Jak się okazało nawet biuro paszportowe zostało przeniesione do Kielc. 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Dyspozytor w Kielcach decyduje czy lekarz ma jechać do Kobiernik, czy do Koćmierzowa. 
- PowyŜsze nie ma  uzasadnienia ekonomicznego i jest to tzw. pseudooszczędność. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Niewątpliwie sprawa sandomierskich dróg jest super waŜna. 
- WaŜne jest równieŜ przyjęcie strategii na  najbliŜsze lata. 
- Liczą się jednak działania doraźne, bo duŜym ciosem dla Sandomierza była decyzja Firmy 
Pilkington o lokalizacji inwestycji rzędu 300 mln zł na terenie o lepszych warunkach, tj. 
w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jak były tworzone nowe województwa, to 3 województwa zabiegały o Sandomierz.: 
świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. 
- My chcieliśmy świętokrzyskie, a w zamian dostaliśmy przysłowiową figę (nawet jabłka  
Kielce kupują w Grójcu, a nie w Sandomierzu) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przypomina, iŜ tematem analizy jest Strategia, a nie „nasze Ŝale do Kielc” i prosi o 
wypowiedzi n  temat. 
- Prosi Pana Marcelego Czerwińskiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji – o zaproszenie na posiedzenie Komisji Pana dr. 
Michała Klepkę i wypracowanie wspólnych wniosków: 
                                      - Bardzo waŜne jest bowiem: ile w tej Strategii będzie Sandomierza. 
                                      - Łatwiej będzie występować równieŜ o środki unijne. 
 
Pan dr Michał Klepka 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Z przyjemnością przyjedzie i włączy się do dyskusji. 
- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego będzie tworzona równolegle. 
- Podczas dyskusji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na te elementy Strategii  „gdzie chcecie 
być”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zapytał: czy z takimi ustaleniami moŜemy zamknąć temat? 
- Powiedział, Ŝe  jeŜeli zostaną wypracowane przez w/w Komisję  jakieś wnioski  
  wymagające aprobaty Rady Miasta Sandomierza, „To jesteśmy do dyspozycji”. 
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Ad. 7 
 
Informacja o promocji Miasta, w tym na temat środków finansowych z budŜetu Miasta, 
które zostały przeznaczone  na promocję Sandomierza w sezonie turystycznym’2011 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Państwo Radni otrzymali opracowaną na piśmie Informację dotyczącą promocji Miasta,  
w tym na temat środków finansowych  z budŜetu  Miasta, które  zostały przeznaczone  na 
promocję Sandomierza w sezonie turystycznym’2011. 
- Przygotowując powyŜszy temat „pozwoliłem sobie zaprosić Panią Dyrektor Małgorzatę 
Grzywnę oraz  Prezesa PTTK Oddział w Sandomierzu. 
- W dniu dzisiejszym otrzymał z PTTK reklamówkę z materiałami o Sandomierzu – na sesję  
niestety nikt nie przybył. 
- Nie ma równieŜ nikogo od Pana Karola Burego - tym bardziej więc naleŜy docenić     
   przybycie  Pani Dyrektor Małgorzaty Wilk - Grzywny. 
- Turystyka powinna być podstawą dobrobytu naszego Miasta.  
- Sandomierz jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
   Świętokrzyskiego. 
 
Pani Małgorzata Wilk - Grzywna – Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego: 
 
- zaprezentowała działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego  
Podczas prezentacji powiedziała między innymi, Ŝe: 
- Region Świętokrzyski jest atrakcyjnym celem turystycznym zarówno dla Polaków jak i dla 
cudzoziemców. 
- Sandomierz jest niewątpliwie perłą Regionu. 
- Działalność ROT przejawia się, między innymi, w prezentacji regionów, konkretnych 
produktów (spoty w telewizji, Sabat Czarownic na Kadzielni w Kielcach, Targi Turystyczne  
i inne) 
- Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu jest laureatem nagrody na najlepsze  
Centrum Informacji w konkursie organizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną  
z okazji Światowego Dnia Turystyki. 
Wysoko oceniono kwalifikacje Sandomierskiego CIT, zwracając jedynie uwagę na   
„szkolenie w językach”. 
 
Pani Dyrektor Małgorzata Wilk - Grzywna przedstawiła równieŜ Państwu Radnym obszerną 
informację dotyczącą promocji Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe materiały dotyczące 
omawianego tematu były opiniowane przez komisje Rady i poprosił o zabranie głosu 
Przewodniczących  tych komisji: 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji – opinia pozytywna. 
- Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
opinia pozytywna.  
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Pan Andrzej Bolewski 
 
 Powiedział, Ŝe: 
- Bilbord z napisem „Świętokrzyskie wita” jest umieszczony przed wjazdem na sandomierski 
most. 
- Zdaniem Mieszkańców prawobrzeŜnego Sandomierza pominięto tę część Miasta. 
- Ten fakt ma ogromne znaczenie dla Mieszkańców. 
 
Pani Małgorzata Grzywna 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Musi być spełnione szereg przepisów. 
- Urząd Marszałkowski jest tylko członkiem ROT  i nie na wszystko ma wpływ. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Droga, o której  mówi Pan Andrzej Bolewski jest drogą wojewódzką. 
- Proponuje, aby – w związku z trudnościami – umieścić napis „Świętokrzyskie wita juŜ od  
   3 kilometrów”. 
-  Słowo „Sabat” określa: zlot (zjazd) czarownic. 
    Zatem nazwa imprezy ”Sabat Czarownic” nie jest chyba właściwa. 
- Rozliczając sezon turystyczny odczuwa się pewien niedosyt - Miasto przekazuje duŜe i 
bardzo duŜe środki na promocję – i słusznie. 
- Po to się robi promocje, aby zarabiać. 
- Zapytał: „Czy jako samorząd zarabiamy na tym? Czy zarabiają Mieszkańcy? Czy to się po 
prostu opłaca? 
- Czuje się trochę zlekcewaŜony i bardzo Ŝałuje, Ŝe nie ma PTTK, bo nasuwało się kilka 
pytań: np. Jakie są dochody z Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej? (Czy Miasto ma 
jakiekolwiek rozeznanie, bo na biletach wydawanych na Giełdzie jest pieczątka Urzędu 
Miasta, a na biletach wydawanych przy zwiedzaniu w/w  zabytków takiej pieczątki nie ma) 
- PTTK buduje hotel przy ulicy Zawichojskiej – warto byłoby zapytać jaki jest udział Miasta 
w tej inwestycji ?  
- Hasło: „Turystyka jest źródłem rozwoju i dobrobytu mieszkańców” nie powinno być li tylko  
sloganem. 
- Podziękował „raz jeszcze” Pani Małgorzacie Wilk – Grzywnie za przyjazd. 
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta – zamknął punkt 8. Porządku obrad sesji. 
 
Ad. 10 
                  
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu (Radny  
Krzysztof Masternak – nieobecność usprawiedliwiona) 
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIII/122/2011  
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
 
Ad. 11 
  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w 
budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na 
udzielenie bonifikaty 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał o zapis w projekcie uchwały dot. wyłączenia z moŜliwości skorzystania z bonifikaty 
w zaleŜności od wykonanego remontu. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe dotyczy to budynków przy ulicy Lubelskiej 27 i 29, gdzie został 
przeprowadzony remont kapitalny, modernizacja i nadbudowa i te lokale zostały wyłączone 
ze sprzedaŜy z bonifikatą.                           
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 4  „wstrzymujących się od głosu”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIII/123/2011 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 
2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach  
stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na udzielenie 
bonifikaty 
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Ad. 12  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Zapytał: Czy Miasto zwróci się do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację? 
 
Pan Cezary Gradziński 
 
Powiedział, Ŝe Miasto w styczniu wystąpi o refundację. 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIII/124/2011 

w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Ad.  13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek 
wodnych, działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych – nie zostanie odczytany. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów –  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji, której przewodniczy jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” (1 Radny nie brał 
udziału w głosowaniu)) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr XIII/125/2011 
w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych, działających na 
terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania 
zleconych zadań. 
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Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku 
rolnego   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych – nie zostanie odczytany. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział,  Ŝe opinia  
komisji, której przewodniczy jest 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 w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                        Uchwała Nr XIII/126/2011 
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego   
                
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 
01.01.2012 r.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe Rada Miasta - Projekt uchwały nie zostanie odczytany (na co Rada Miasta 
wyraziła zgodę) 
- Poprosił o opinię Komisje merytoryczne 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów –  powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
– opinia  pozytywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- 4 lata temu Radni na wniosek Mieszkańca Sandomierza prowadzącego usługi campingowe 
ustaliła podatek od gruntu w wysokości 2 gr, czyli praktycznie zero, dając w prezencie 
kilkadziesiąt tysięcy zł „na rozkręcenie interesu”. 
- Obecnie sytuacja się zmieniła i zwiększenie tej kwoty o 1 gr jest śmieszne i spowoduje  
miesięcznie wzrost podatku o 6 zł. (Podczas gdy innym podniesiono czynsz za lokale 
uŜytkowe i opłaty wzrosły nawet o 1 000 zł miesięcznie) 
- Protestuje przeciwko nierównemu traktowaniu przedsiębiorców. 
- Zgłasza wniosek, podobnie jak na komisji, aby w § 1 punkt 1 litera a,  zamiast 0,03 zł 
wpisać 0,25 zł. 
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Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Inflacja wynosi 4,2 %, a podatki wzrastają o 5%. 
- Zapytał: Czy nie powinniśmy się trzymać wskaźnika inflacji ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Inflacja 4,2 % „jest roczna”. 
- Rok temu nie było podwyŜki podatku, więc naleŜałoby zsumować inflację za 2 lata. 
- Poddaje pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Wojciecha Czerwca, aby  
   w § 1 punkt 1 litera  „a”  zamiast  0,03 zł  wpisać 0,25 zł. 
(Wynik głosowania: 6 „za”, 12 „przeciw”, 0. „wstrzymujących się” od głosu.) – wniosek nie 
został przez Radę Miasta przyjęty. 
  
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w wersji, którą 
Państwo Radni otrzymali w Materiałach na sesję Rady    
(Wynik głosowania: 14 „za”, 4 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu.) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XIII/127/2011 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2012 r.  
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych od  01.01.2012 r. 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział,  Ŝe opinia  
jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Zgłosił autopoprawkę w podstawie prawnej  projektu uchwały: zamiast: i art. 5 ust.1” wpisać 
„w związku z art. 10 ust. 1 i 2” 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady  Miasta: 
- Poprosił Państwa Radnych o dokonanie  zmian w podstawie prawnej projektu uchwały 
zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza. 
- W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt  uchwały. 
 Wynik głosowania: 14 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIII/128//2011 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych od  
01.01.2012 r. 
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Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych                 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe Państwo 
Radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed sesją II wersje pierwszej strony w/w projektu 
uchwały ze względu na zmianę podstawy prawnej (pozostała treść pozostaje bez zmian) 
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
                                      Uchwała Nr XIII/129/2011 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych   
               
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od 
posiadania psów od  01 stycznia 2012 roku 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Państwo Radni otrzymali projekt uchwały oznaczony  nr 18. w prawym dolnym rogu i II w 
prawym górnym rogu. 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu, nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług – powiedziała, Ŝe Komisja, której przewodniczyła, nie zajęła jednoznacznego 
stanowiska w sprawie (w głosowaniu był remis) 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- W związku z licznymi wnioskami  pierwotny projekt został zmieniony. 
- Jest to lepsza wersja pozwalająca na skuteczniejsze wprowadzenie tej uchwały w Ŝycie. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- JeŜeli Miasto chce juŜ wprowadzić taki podatek, to nie powinno zaczynać od tak wysokiej 
kwoty. 
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- Przedstawił zebranym informację, jak kształtują się ceny w innych  miastach w Polsce (na 
podstawie danych w Internetu) 
- Ideą wprowadzenia takiej opłaty powinna być troska o psa. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał: 
- Z jakim skutkiem był wprowadzony przed laty podatek od  posiadania psa ? 
- Jaka ilość psów została zarejestrowana ? 
- Jaka była ściągalność ? 
- Kto zbierał ten podatek ? 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Zaproponowana kwota w projekcie jest - Jego zdaniem - zawyŜona. 
- NaleŜy wprowadzić zróŜnicowanie: opłata dla właściciela psa mieszkającego w bloku  - 
opłata 50 zł, w przypadku domu jednorodzinnego z ogrodzeniem – opłata 30 zł. 
- Jest to wniosek formalny. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe  Pan Krzysztof  
NiŜyński zaproponował, aby w  § 2  zamiast „Ustala się kwotę w wysokości 100 zł”  wpisać: 
”Ustala się kwotę  w wysokości 30 zł dla właściciela psa mieszkającego w domu 
jednorodzinnym z ogrodzeniem oraz opłatę w wysokości 50 zł dla pozostałych 
mieszkańców.” 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to kolejny podatek. 
- Niewiele miast wprowadziło taki podatek, bo nie ma takiego obowiązku. 
- Proponuje, aby obniŜyć wysokość podatku. 
- Popiera propozycję Pana Marka Jaremy. 
 
Pan Z. R.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pies w bloku, to dodatkowa osoba, za którą trzeba posprzątać itd. 
- Ma ogrodzoną działkę, a ma płacić za psa (równieŜ za deszcz) 
Zapytał czy Pan Burmistrz „dał złotówkę” na zakup budy lub karmy dla psa. 
 
Pan Marcin Kułakowski – Sandomierskie Stowarzyszenie Zwierząt 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Chce przedstawić skutki uchwały która Rada Miasta chce podjąć. 
- Schronisko przy ulicy Wiśniowej jest formą doraźną i jak wszystkie prowizorki funkcjonuje 
od wielu lat. 
- „Jakoś dają sobie radę, ale „Potrzeby są coraz większe”. 
- Z projektu uchwały wynika, Ŝe poborem opłaty ma się zająć Stowarzyszenie – nasuwają się 
zatem  pytania: 
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- Czy jest baza danych dot. psów ? 
- Jaka będzie ściągalność podatku ? – Doświadczenie wskazuje, Ŝe niewielka (niechęć ludzi, 
zamykanie drzwi, prośby o rozłoŜenie na raty itd.) 
- 90 % członków Stowarzyszenia to ludzie pracujący  zawodowo, poświęcający  kaŜdą wolną 
chwilę opiece nad zwierzętami przy ulicy Wiśniowej. 
- Co z ludźmi, którzy chcą przygarnąć kolejne zwierzęta ? 
- Wprowadzenie podatku moŜe skutkować tym, Ŝe:  
         - Wzrośnie  zjawisko pozbywania się psów (w efekcie  zwiększy się ilość bezpańskich  
             zwierząt) 
         - Zmaleje ilość adopcji (ludzie często pytają czy adopcja jest odpłatna), a podatek moŜe 
            zniechęcić. 
  
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Projekt tej uchwały jest próbą uporządkowania tego problemu. 
- Jako Zarządca Spółdzielni widzi wokół „zafajdane” trawniki, uliczki, piaskownice dla  
  dzieci. 
- Pies często traktowany jest beztrosko, jak zabawka, którą - jak się znudzi - moŜna po prostu 
wyrzucić na ulicę. 
- Są w blokach  rodziny, które mają po 2-3 psy. 
-Jest to próba dotarcia do ludzi i uświadomienie im, Ŝe – tak jak na całym świecie – pies to 
obowiązek 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Poprosił - przed  podjęciem  decyzji w sprawie  wprowadzenia podatku od posiadania psa –  
o 10. minutową  przerwę. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał Państwa radnych: Czy popierają wniosek Pana Zbigniewa Rusaka ? - Aprobata. 
- Udzielił głosu Panu Markowi Bronkowskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ma świadomość, Ŝe temat jest trudny. 
- Miasto wielokrotnie próbowało rozwiązać ten problem. 
- Był okres, Ŝe samorząd z determinacją przystąpił do egzekwowania opłat za posiadanie psa 
– efekt był niewielki w stosunku do załoŜeń. 
- Wysokość opłaty to jeden problem, egzekwowanie jej to druga sprawa. 
- Nie jest tajemnicą, Ŝe ten projekt uchwały został przygotowany na wniosek wąskiej grupy 
Radnych. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wznowił obrady. 
-  Stwierdził quorum. 
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-  Wobec  braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji  na temat opłat  za posiadanie psa zamknął 
dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Pana Krzysztofa NiŜyńskiego, aby w  § 2  zamiast 
„Ustala się kwotę w wysokości 100 zł”  wpisać: ”Ustala się kwotę  w wysokości 30 zł dla 
właściciela psa mieszkającego w domu jednorodzinnym z ogrodzeniem oraz opłatę w 
wysokości 50 zł dla pozostałych mieszkańców. 
Wynik głosowania: 5 „za”, 13 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się   - Wniosek nie został 
przyjęty przez Radę. 
- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania:   
0 „za”, 17  „przeciw”,0 „wstrzymujących się” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały  
                                 
w sprawie wprowadzenia  na terenie Miasta Sandomierza opłaty od posiadania psów od  
01 stycznia 2012 roku 
 
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XIII/130/2011 
w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok. 

 
Ad. 20  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu, nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 18  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła jednogłośnie  
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                                                       Uchwałę Nr XIII/131/2011         
w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok. 

 
Ad. 21  
 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej - Zakładu 
Komunalnego w Sandomierzu.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały, zgodnie z wolą Radnych,  nie zostanie odczytany  
- Państwo Radni otrzymali II wersję  strony 21d. 
 
Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest jednym z tych, którzy podchodzą sceptycznie do tej zmiany. 
- PGKiM traci swoją kondycję. 
- Tworzenie dodatkowego Zakładu będzie powodowało generowanie dodatkowych kosztów. 
- W ADM pracują ludzie związani z Miastem i Przedsiębiorstwem od wielu lat i są to 
fachowcy w swoich dziedzinach (i nie naleŜy o nich zapominać). 
Zapytał: Czy Władze Miasta  „Zrobiły juŜ rozeznanie, kogo będą mogły przejąć?” 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- Podziela  obawy Pana Jacka Dybusa. 
- Wydaje się, Ŝe tych obaw nie podziela Prezes PGKiM, bo opuścił obrady przed 
rozpatrzeniem tak waŜnego dla Spółki punktu Porządku obrad. 
 
Pan Marek Bronkowski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Udzielał juŜ odpowiedzi na te pytania. 
- Przewiduje się przyjęcie 17 osób + radcę prawnego na ½ etatu. 
- Z w/w 17. osób 9 jest obecnie zatrudnionych w PGKiM. 
- Informował o kosztach utworzenia Zakładu  (181 tys. zł) 
- Czynszu nie moŜna podnosić „ot, tak sobie” – Rada Miasta przyjęła bowiem program  
wzrostu opłat za lokale mieszkalne w oparciu o wskaźniki. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jego zdaniem, powodem utworzenia tego Zakładu jest chęć obejścia ustawy o zamówieniach 
publicznych (ChociaŜ teraz teŜ moŜna zlecać PGKiM zadania bezprzetargowo). 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zapytał: Czy juŜ na wiosnę tego roku Zakład przejmie zieleń i „ukwiecenie Miasta”? 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Tworzony Zakład ma za zadanie zarządzanie  zasobem mieszkaniowym Miasta. 
- Jest w planie – docelowo – przejęcie  zieleni . 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 15 „za”, 1 „przeciw”,  1 „wstrzymujących się od głosu”, 1 osoba nie 
głosowała) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XIII/132/2011 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budŜetowej - Zakładu Komunalnego w 
Sandomierzu.  
 
Ad. 22 
 
Podjęcie uchwały  o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie 
dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały: jednogłośnie 18 „za”,  
0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 
                                                   Uchwały Nr XIII/133/2011 
o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 
roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników 
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, 
znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz 
 
Ad. 23 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu, nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
- Pan Marceli Czerwieński – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Komisja Praworządności – opinia pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia  pozytywna. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- Projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję Rady Miasta. 
- Załączniki do uchwały - System Informacji Miejskiej -  był do wglądu w Biurze Rady 
Miasta. 
- Gratuluje Państwu Burmistrzom opracowania takiego projektu. 
- Wizualizacja jest jednym z istotnych elementów, wręcz niezbędnych przy  promocji Miasta. 
- Warszawa jest jednym z niewielu  miast, które mają taki ujednolicony system. 
- Cieszy się, iŜ będzie to miało charakter prawa lokalnego. 
- Prosi, aby Miasto wybrało równieŜ jednolity typ czcionki, której uŜywa (kaŜda uchwała jest 
pisana inną czcionką) 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Został wybrany  system komunikacji wizualnej, rodzaj czcionki został wybrany i Wydziały 
zostały powiadomione. 
- Nie wie dlaczego  „Rada Miasta nie pisze w tej czcionce”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Tego typu System bardzo ułatwia dotarcie do wielu miejsc – czego niewątpliwym 
przykładem jest właśnie Warszawa. 
- Zapytał: Kiedy  ten System  „będziemy wprowadzać ?” 
- Gdzie trzeba się zgłosić, aby taką tablicę zamówić? 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, Ŝe; 
- Dobrze by było, gdyby licencję na tego typu tablice miało kilku wykonawców –„To jest 
biznes” 
- Stworzenie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza to są dobrze wydane 
pieniądze. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zapytał; czy ten System dotyczy tylko Starego Miasta ? 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Dotyczy całego Miasta. 
- „Są opracowane strefy.” 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta - zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na 
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podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                        Uchwałę Nr XIII/134/2011 

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 24 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu, nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – przewodniczący Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta: 
- poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                          Uchwałę Nr XIII/135/2011         
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze 
Gminy Miejskiej Sandomierz 
 
Ad. 25  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu, nie zostanie odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
- Wita Panią Jolantę Gawron – Rzecznika prasowego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu. 
 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał w jaki sposób będą weryfikowane te rodziny ? 
 
Pani Jolanta Gawron – Pracownik OPS w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe jeŜeli odpowiednia instytucja (policja, sąd) poinformuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ŝe w danej rodzinie są problemy i powinna ona zostać objęta 
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opieką, to OPS przeprowadzi wywiad, oceni sytuację i w przypadku zasadności wniosku  
zostanie przydzielony asystent rodzinny. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- Powiedział: To są duŜe koszty. 
- Zapytał: Kto za to zapłaci. ? 
 
Pani Jolanta Gawron - OPS 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- To jest zadanie własne Gminy. 
- Koszty poniesie Miasto. 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Zapytał: 
- Czy, aby skutecznie pomóc tym Rodzinom, zostaną zatrudnione osoby z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym ? 
- Jakim wykształceniem powinny się te osoby legitymować ? 
 
Pani Jolanta Gawron - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
- Powiedziała, Ŝe powinny być to osoby: 
       -  Z wyŜszym wykształceniem pedagogicznym, 
       -  Z minimum rocznym staŜem pracy 
       - Mające wiedzę z wielu dziedzin związanych z Ŝyciem rodziny, 
        - Które muszą równieŜ ukończyć odpowiedni kurs. 
- Asystent rodzinny, zgodnie z ustawą, moŜe objąć opieką nie więcej niŜ  20 rodzin. 
- Na terenie naszej Gminy rodzin z tego typu  problemami jest 37. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ma mieszane uczucia jeŜeli chodzi o funkcjonowanie świetlic terapeutycznych. 
- Jedna ze świetlic funkcjonuje „po tamtej stronie”, jest zatrudnionych 6 osób, a zdaniem 
Radnego „Tej patologii tam nie widzi”. 
Jako gmina jesteśmy nadopiekuńczy: mieszkanie dać, wyŜywienie dać itd.” 
- Liczy na efekty :”Będziemy te rodziny wyprowadzać z patologii”. 
  
Pani Jolanta Gawron – OPS 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Ustawa, w oparciu o którą został przyjęty projekt omawianej uchwały, obejmuje zupełnie 
inne środowiska, niŜ te o których mówił przedmówca. 
- Nie dotyczy to typowych patologii takich jak naduŜywanie alkoholu, czy teŜ przemocy w 
rodzinie  – Np. coraz częściej zdarza się, Ŝe rodzice porzucają swoje nieletnie dzieci. 
- Jest to zupełnie nowe zadanie dla Gmin. 
- Gminy buntują się przeciwko narzucaniu kolejnych zadań bez - nawet częściowego - 
dofinansowania ze strony Państwa. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (1 osoba nie głosowała) stwierdził, 
Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła jednogłośnie  
 
                                                       Uchwałę Nr XIII/136/2011         

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Ad. 26  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poinformował 
zebranych, między innymi, Ŝe: 
- Dokonał analizy Oświadczeń majątkowych (odczytał pismo – jak w załączeniu) 
- Ludowy Klub Sportowy skarŜy się na zbyt niską kwotę dofinansowania  w budŜecie’2012. 
- Jako Przewodniczący Rady prowadził korespondencję z Komendantem Policji i Panem 
Burmistrzem na temat nowego systemu monitorowania Miasta. 
- Kościół Świętego KrzyŜa w Sandomierzu otrzymał dotacje  w wysokości 8 tysięcy zł. 
- Wpłynęło do Rady szereg zaproszeń, między innymi: 
               - Zaproszenie do uczestniczenia  w narodowym Świecie Niepodległości  
                 11 Listopada 
                - Zaproszenie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych. 
- Wraz z Wiceburmistrzem uczestniczył w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin  
    Dorzecza Koprzywianki. 
 - Wziął udział w uroczystości przekazania budynku mieszkalnego dla powodzian. 
 - Do wglądu w biurze Rady jest ankieta dotycząca ruchu turystycznego w Sandomierzu. 
- NajbliŜsza sesja planowana jest  na dzień 21 grudnia br. 
- Ma nadzieje, Ŝe będzie to sesja budŜetowa i materiały – jak zawsze – otrzymają Państwo    
  Radni dwustopniowo. 
- JeŜeli nie będzie sytuacji nadzwyczajnej, to będzie to ostatnia sesja w tym roku. 
 
Ad. 23 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe: 
- 3 lata temu była próba unormowania sprawy dot. schroniska dla zwierząt i „Wyszło jak  
   zwykle”. 
- Co Miasto w tym czasie zrobiło w sprawie - jak wyŜej. 
- Prosi o informację na piśmie. 
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Ad. 24 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XIII sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
*) 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.) 
 


