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Protokół nr 18 z XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

18 listopada  2015 roku – Ratusz 

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

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

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

 
 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10:00 

Godz. zakończenia sesji – 14:05 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta otworzył XVIII sesję oraz powitał 

wszystkich przybyłych, w tym Pana  Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza, 

Katarzynę Zioło – Panią Asystent Burmistrza Sandomierza ,  Prezesów spółek komunalnych, 

Mieszkańców Sandomierza  zainteresowanych przebiegiem dzisiejszej sesji, przedstawicielkę 
mediów - Panią Małgorzatę Płaza - dziennikarkę „Echa Dnia”. 

W XVIII sesji wzięło udział 21 Radnych – jak w załączonej Liście obecności.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum. 

 

Ad. 2                

                                           Powołanie sekretarza obrad 

 

           Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru 

sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana  Jerzego Żyłę – 

Radnego Miasta Sandomierza. 

 

Radny - Pan Jerzy Żyła    wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec braku 

innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, że Pan Jerzy Żyła   został 

sekretarzem dzisiejszych obrad.  

 

Ad. 3                           

                                           Przyjęcie porządku obrad 

 

 Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka przystępując do realizacji punktu 3. 

porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XVIII sesji 

Rady Miasta.           

  

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Poprosił o: 

1.Zdjęcie z porządku obrad   projektu uchwały  sprawie rozwiązania umowy użytkowania  
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    wieczystego  i uzasadnił swoją prośbę ( rozmowy z Sandomierską  Spółdzielnią    
    Mieszkaniową trwają , nie wszystko zostało ustalone, temat wróci). 

2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta   

na 2015 rok (tematujęty w Budżecie Obywatelskim - wybudowanie platformy  

w Gimnazjum Nr 2, możliwość złożenia wniosku o 50 % dofinansowanie) 

3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawieokreślenia inkasenta opłaty  

targowej na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu,  jednocześnie  

uzasadniając potrzebę jej podjęcia.  

 

Pan Zbigniew Rusak - radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Protestuje przeciwko wprowadzeniu   projektu uchwały w sprawieokreślenia inkasenta 

opłaty targowej na  targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu, ponieważ: 
brak opinii komisji  merytorycznej Rady Miasta oraz nie wiadomo jak będzie prowadzona  

restrukturyzacja Spółki SORH i wyjście z długów. 

- Uważa, że zdjęcie  z porządku obrad  projektu uchwały  dot. Sandomierskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej nie jest zasadne – W poprzednich latach   tego typu sprawy  zostały  

uregulowane  ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”, a teraz  cyt.  

„Nie można tego załatwić”. 

 

Pan Marcin Marzec - Radny Sandomierza 

 

- Powiedział: Nie wie o co chodzi  w sprawie SSM i cyt . „Może ktoś z Państwa  rozjaśni tę 
sytuację”? 

- Zapytał: czy obecna  na sesji Pani Maria Aleksandrowicz - Prezes Sandomierskiej   

Spółdzielni Mieszkaniowej zechce zabrać  głos ? 

 

Pani Maria Aleksandrowicz- Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Były przejmowane przez Miasto ulice np. Rokitek i nie było żadnych oczekiwań (np. 

sprzątania  chodników, odśnieżania). 

- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie zwolniona z podatków i nie jest to wielkie 

obciążenie dla gminy. 

- Jest zawiedziona, bo Radni działają tylko na korzyść terenów za Wisłą. 
- Może  być zapraszana na wszystkie komisje Rady Miasta i może udzielać wyjaśnień. 
 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Rozpatrzenie projektu uchwały  odsunięto  tylko na 2 tygodnie i cyt. „Nic się nie stanie jak 

temat bardziej dojrzeje”. 

- Warto spotkać się  raz jeszcze omówić  ten temat, aby: ”nie było żadnych niejasności”. 

- Potrzebna jest dobra wola z obu stron. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrza Sandomierza 

 

Powiedział, że trzeba rozmawiać, a  deklaracje należy sformalizować tj. przelać na papier. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, między innymi: 

- Też jest zdania , że  wszystko należy jasno uzgodnić i przelać na papier. 

- Wspomniana przez Panią Prezes ulica Rokitek jest właśnie tego  niechlubnym przykładem: 

Deklaracje  Dyrektora Zarządu Dróg -  Pana Piotra Martyniaka  do tej pory nie zostały 

wykonane. 

- Należy zrobić to tak, aby   obie strony tego porozumienia precyzyjnie  określiły  swoje 

wartości brzegowe. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Nie wierzy w zapewnienia Pana Jacka Dybusa i Pana Burmistrza. 

- 2 miesiące temu  była podobna sytuacja związana ze sprzedażą  gruntów – Upłynęły 3 

miesiące i nic się nie dzieje. 

 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń dotyczących  porządku obrad XVIII sesji Pan 

Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał: kto z Państwa radnych 

jest za: 

- Zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały sprawie rozwiązania umowy użytkowania  

wieczystego  ? 

Wynik głosowania: 14 „za”, 2 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu, 2 radnych nie 

głosowało. 

Projekt w/w uchwały został zdjęty z porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.  

- Wprowadzeniem do porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie miasta na 2015 rok ? 

Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu. 

Projekt w/w uchwały został wprowadzony do porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

- Wprowadzeniem do porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta projektu uchwaływ 

sprawieokreślenia inkasenta opłaty targowej na  targowisku miejskim przy ulicy 

Przemysłowej w Sandomierzu. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący  się” od głosu. 

Projekt w/w uchwały został wprowadzony do porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

W  związku  z decyzją Rady – jak wyżej- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę  na wprowadzenie  zmian w 

porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza i zaproponował: 

- W miejsce zdjętego projektu uchwały, w punkcie 17. : Podjęcie uchwały w sprawie zmian w 

budżecie miasta na 2015 rok. 

- W punkcie kolejnym, 18.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na  targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. 
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- Pozostałe punkty przyjmują numerację  odpowiednio wyższą: 18.→ 19., 19. → 20., 20. 

→21. itd. 

 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Poddał pod  głosowanie porządek obrad  XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza  

  z uwzględnieniem  wprowadzonych zmian. 

-  Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XVIII sesji – jak niżej: 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

  2. Powołanie sekretarza obrad. 

  3. Przyjęcie porządku obrad. 

  4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego osiedla „Chwałki I”  w Sandomierzu
1
 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego  dla terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od środków   

transportowych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  

podatkowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów 

 w podwyższonym,  kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

 i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na  

      targowisku miejskim przy ul.Przemysłowej w Sandomierzu 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek  

opłaty targowej.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek  

opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a także akcesoriów  do środków  

transportowych. 

21.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz  

wprowadzenia regulaminu  na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  ścieków opadowych  

i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do kanalizacji   

deszczowej  i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia  

2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

23. Podjęcie uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego   

                                                           
1 Załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu  uchwały  do wglądu  w biurze Rady Miasta  
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Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w  Sandomierzu na rzecz jednostki budżetowej – Sandomierskie Centrum Kultury.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół   

podstawowych i publicznych  gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest  

organem prowadzącym.  

25.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  

podmiotów oświatowych  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz  

trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz  na lata   

2015 – 2025.
2
 

27. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza  

      z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   
pożytku publicznego na 2016 rok. 

28. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji : 

 - Zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku szkolnym  

2014/2015. 

                         - Programu „Nas troje i więcej” w roku 2014/2015 przez okres od 01.10.2014  

roku do 30.09.2015 roku.
3
 

29. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o   działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

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

31. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 

                  Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  Powiedział: 

- Protokół z XI  sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłożony  do wglądu w  biurze       

  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 

- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w    sesji Rady  

   Miasta Sandomierza. 

   Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw, 1„wstrzymujący się” od głosu. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z XI sesji 

Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad.5  

               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie  

od  27 października 2015 roku do 17 listopada 2015 roku 

przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 18 listopada 2015 roku 

 

                                                           
2 Ze względu na obszerność opracowania załącznik do projektu uchwały do wglądu w BIP oraz w biurze Rady Miasta. 
3 Treść Sprawozdań do wglądu w biurze Rady Miasta  
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił  informacjęz realizacji zadań w 

okresie od  27 października 2015 roku do 17 listopada 2015 roku. 

  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował Panu 

Burmistrzowi za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 

 

Zapytał, między innymi: 

- Na jakim etapie są  wszystkie  sprawy związane z podpisaniem umowy z PZPN  na 

prowadzenie  Akademii Młodych Orłów  oraz umowy o dzieło, w wyniku  której  część 
obowiązków przejmuje samorząd ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Umowa główna jest podpisana i obowiązuje. 

- Umowa, o której   mówił Pan Marcin Marzec  została już przygotowana, jest 

dopracowywana (radca miał pewne zastrzeżenia) i zostanie podpisana w najbliższym czasie. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- W  Sprawozdaniu  Pana Burmistrza nie usłyszał nic na temat  bezpieczeństwa  

  w Sandomierzu, a  cyt. ”mamy nasilone kradzieże”. 

- Zamiast przekazywać Policji  pieniądze na zakup paliwa należało zakupić kamery. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że w projekcie budżetu na przyszły rok są przewidziane  środki 

na sprawy związane z bezpieczeństwem (dot. objęcia monitoringiem  Placu przy ulicy 

Przemysłowej). 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

Dlaczego  cyt. „nie zakupiliście kamer, tylko wyrzucacie  w błoto pieniądze”. 

- Od 8 lat  nic się w tym temacie nie dzieje. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że wystąpienie 

radnego – Pana Zbigniewa Rusaka w tej sprawie byłoby  bardziej stosowne na sesji Rady 

Powiatu. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- Jest  duża szansa na wykonanie remontu  ulicy Staromiejskiej. 

- Pan Burmistrz powinien się pochwalić. 
- Prosi o parę słów. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Nie chwali się, bo jest to dopiero wstępny  etap. 

- Dotychczas ustalono: z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  że  ulica zostanie 

wyłożona kostką kamienną, Zakład Gazowniczy  wymieni  sieć gazową, zostanie  wykonana 

kanalizacja burzowa. 

- Zadanie jest ujęte  w projekcie budżetu na rok przyszły i jako Burmistrz ma nadzieję, że  uda 

się to zadanie zrealizować. 
 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Członkowie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza problem monitoringu  

w Mieście widzą już od kilku lat. 

- Instytucją powołaną do ścigania przestępstw jest Policja. 

- O stanie bezpieczeństwa w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- Co roku Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu   przekazuje Radzie Miasta 

Sandomierza Sprawozdanie  dotyczące  stanu bezpieczeństwa  Miasta z rok ubiegły. 

- Na sesji podczas której omawiany jest stan bezpieczeństwa  Miasta,  są przedstawiciele  

wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ten obszar. 

- W sprawach bezpieczeństwa  organem właściwym jest Rada Powiatu. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi o: 

- Oszczędnościach w zużyciu gazu. 

- Zadłużeniu  firm, instytucji  w Przedsiębiorstwie  Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- W Informacji  przedstawionej przez Pana Burmistrza nie było nic o Spółkach miejskich  

   i te pytania należało zadać w punkcie 30. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  

sprawy różne. 

- Fakt, ze  ktoś nagrywa wypowiedzi  radnego – Pana Rusaka nie usprawiedliwia  

postępowania niezgodnego z przyjętym porządkiem obrad sesji. 

- Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń ze strony radnych  udzielił głosu Panu Maciejowi 

Skorupie. 

 

Pan M. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
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Zapytał - jako mieszkaniec Sandomierza – kiedy Pan Burmistrz  zacznie realizować obietnice 

wyborcze ? 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Jeżeli  pytanie nie dotyczy punktu 5. Porządku obrad , to pytanie należy zadać w punkcie 30. 

- Poprosił o wypowiedz  radcę prawnego. 

 

Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 

 

Powiedziała, aby Pan Przewodniczący pozwolił  na zadanie konkretnego pytania. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza udzielił głosu Panu Maciejowi 

Skorupie. 

 

Pan M. S.*)– Mieszkaniec Sandomierza 

 

Zapytał o: 

- Obiecane obniżenie  podatków. 

- Toalety  przy ulicy Przemysłowej (dlaczego nie są uruchomione). 

- Spółki miejskie i  cyt. ”nieegzekwowalne” długi. 

 

Pan Marek  Bronkowski – Burmistrz Sandomierza powiedział, że  udzieli odpowiedzi  na 

piśmie. 

 

Ad. 6  

 

Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego osiedla „Chwałki I”  w Sandomierzu 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miast Sandomierza: 

-  Poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji  merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powitał  Panią architekt Reginę 
Kozakiewicz - Opałka – Autorkę projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego osiedla „Chwałki I”  w Sandomierzu oraz  poprosił o  kilka słów 

wprowadzenia. 

 

Pani Regina Kozakiewicz- Opałka – Projektant MPZP osiedla „ChwałkiI” 

 

Powiedziała, między innymi: 

- O kolejnych etapach prac  nad MPZP osiedla „Chwałki I”. 

- O   uwagach zgłaszanych  przez  właścicieli działek. 

- O przyczynach  uwzględniania lub nie  w/w uwag  
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Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi : 

- Nie uczestniczył w pracach  nad tym planem, ale odnosi wrażenie, że szerokość dróg jest 

”przesadzona”. 

- Uważa, iż  ulica Stara Prochownia może mieć 12 metrów, ale szerokość ulic: Sadowniczej , 

Warzywnej i Rolniczej nie powinna przekraczać 10 metrów.   

 

Pani Regina Kozakiewicz- Opałka – Projektant MPZP osiedla „ChwałkiI” 

 

Powiedziała, między innymi: 

- W pasie drogi musi się mieścić: jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe oraz media. 

- Właściciele   działek nie  są zobowiązani   budować  ogrodzeń zgodnie z  tym planem, swoją 
  działkę mogą użytkować. 
 

Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Nie zgadza się z opinią Pani Projektant– Droga może mieć szerokość  10 m. 

- Dla mieszkańców nie jest to obojętne- są już wybudowane domy i ogrodzenia. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

 Powiedział, między innymi: 

- Jeżeli droga będzie miała 10 metrów, to nie można się starać o środki unijne. 

- Droga 12 metrów - Jest to dobre rozwiązanie. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radnySandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że to nieprawda, iż można budować ogrodzenia – Właściciel 

działki robi to na własną odpowiedzialność i cyt. „Nikt im za to nie zapłaci”. 

 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji  Pan Robert Pytka – Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza przystąpił do rozpatrzenia Rozstrzygnięć  stanowiących załączniki 

do  omawianego projektu uchwały. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3a 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3a. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 
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- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3a 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3b 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3b. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3b. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3c 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3c. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3c. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3d 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3d. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3d. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3e 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3e. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3e. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3f 

 

Opinia Komisji: 
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Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3f. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3f. 

Rozstrzygnięcie Nr 3g 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3g. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3g. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3h 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3h. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3h. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3i 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3i. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3i. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3j 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3j. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3j. 
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Rozstrzygnięcie Nr 3k 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3k. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3k. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3l 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3l. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3l. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3m 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3m. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3m. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3n 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3n. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3n. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3o 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
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-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3o. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3o. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3p 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3p. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3p. 

 

Rozstrzygnięcie Nr 3r. 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3r. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3r. 

 

 Rozstrzygnięcie Nr 4 

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie 3. 

Wynik głosowania:21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie 3 

 

 Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie cały  projekt uchwaływ sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Chwałki I”  w Sandomierzu. 

 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/152/2015 

w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 

„Chwałki I”  w Sandomierzu 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
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Powiedział, między innymi: 

- Jest to kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty w tej kadencji 

Rady. 

- Jeżeli jest  zgoda i chęć współpracy to  takie są efekty. 

 

Ad. 7  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego  dla terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Powiedział, że  komisja merytoryczna  debatowała  na temat tego projektu uchwały 

dwukrotnie. 

-  Poprosił o opinię Przewodniczącego komisji merytorycznej Rady Miasta.  

 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna. 

 

Pan Jan Fudala - Projektant Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  dla 

terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu. 

 

Powiedział, między innymi: 

- Projektowany teren obejmuje obszar 4 działek o powierzchni 64 arów. 

- Zmiana dotyczy działki po kotłowni La Monte’a, na której planowana jest budowa  budynku 

mieszkalnego z usługami na poziomie parteru, podziemnym garażem. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, że  na tym terenie   problemem jest droga dojazdowa (cyt. ”Przy projektowanych 

usługach na parterze może być problem komunikacyjny”) 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  

 

Zapytał: czy z uwagi na duże skupisko mieszkańców na tym terenie przewidywana jest  tam 

droga ewakuacyjna ? 

 

Pan Jan Fudala - ProjektantMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  dla 

terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu 

 

Powiedział, że Plan został  opracowany z uwzględnieniem sytuacji jaka istnieje i w zakresie 

jaki został zlecony w projekcie. 

 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 

 

Powiedział, ze Rada zatwierdza MPZP- kwestia wykonania dróg, parkingów itp. jest domena 

projektanta i późniejszych uzgodnień (w tym ze Strażą Pożarną) 
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Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM 

 

Zapytała: czy  przedstawiony projekt MPZP zawiera zmiany  uzgodnione z SSM ? 

 

Pan Jan Fudala – Projektant  

 

Powiedział, że uwagi dotyczące kwestii rozbiórek zostały uwzględnione. 

 

 Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie: 

        

Rozstrzygnięcie – jak załącznik Nr 2  

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie stanowiące załącznik Nr 2 do projektu 

uchwały. 

Wynik głosowania: 21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie stanowiące załącznik Nr 

2 do projektu uchwały. 

 

Rozstrzygnięcie – jak załącznik Nr 3  

 

Opinia Komisji: 

Pan Andrzej Lebida - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  - opinia pozytywna  

Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie w/w Rozstrzygnięcie stanowiące załącznik Nr 3 do projektu 

uchwały. 

Wynik głosowania: 21  „za”, 0  „przeciw” ,  0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził , że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Rozstrzygnięcie stanowiące załącznik Nr 

3 do projektu uchwały. 

 

- Poddał pod głosowanie całość  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego  dla terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu. 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/153/2015 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  dla 

terenu przy  ulicy Słowackiego  w Sandomierzu. 

 

Ad. 8 
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.  

        

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 

- Komisja zaproponowała wprowadzenie zmiany w § 1 projektu uchwały dot. stawki  podatku 

od nieruchomości od gruntów związanych  z prowadzeniem  działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia  usług campingowych: 

jest  stawka 0,08 od 1 m ²  - ma być 0,36 od 1 m ² 

 - Po uwzględnieniu w/w zmiany – opinia komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Powiedział, że  stawka 0,08 była stawka promocyjna stosowaną przez ostatnie 6 lat (i jest to 

wystarczający czas   na rozwinięcie działalności) 

- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów: kto jest za zmianą stawki 

podatku  po od nieruchomości od gruntów związanych  z prowadzeniem  działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia  usług campingowych z 0,08 od 1 m ² na 0,36 od 1 m ²? 

- Wynik głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”,1 „wstrzymujący się” od głosu. 

Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów. 

- Poddał pod głosowanie  projekt uchwaływ sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości. 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/154/2015 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości. 

Ad. 9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od środków   

transportowych.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zwrócił się do Pana Burmistrza o sporządzenie zestawienia :  wysokość  podatku od  

środków transportowych  w Sandomierzu w ostatnich latach w  porównaniu z  takim samym 

podatkiem  w gminach ościennych. 

- Ponieważ nie otrzymał  odpowiedzi sam przygotował takie zestawienie (które to  przekazał 

niektórym radnych). 

- Uważa, że niektóre  stawki  należy obniżyć. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, że prawdą jest, iż Tarnobrzeg obniżył  stawkę – Nadal jednak   jest ona wyższa 

niż w Sandomierzu. 

 

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVII/155/2015 

w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych.. 

 

Ad. 10  

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  

podatkowych. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinią Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.  

        

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/156/2015 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  podatkowych. 

 

Ad. 11  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/157/2015 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
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Ad. 12  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.  

        

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/158/2015 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

Ad. 13  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/159/2015 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

Ad. 14  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/160/2015 
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 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

Ad. 15  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/161/2015 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów 

w podwyższonym,  kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

 i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/162/2015 

w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów 

w podwyższonym,  kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

 i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

 

Ad. 17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
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- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/163/2015 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

 

Ad. 18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

komisji merytorycznej Rady Miasta.  

        

Pan Wiesława Sabat  – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedziała: 

- Komisja  dokonała zmiany  § 2 projektu uchwały -  zmiana daty: z 31 grudnia  2015 roku 

na 30 czerwca 2016roku. 

-  Z uwzględnieniem w/w  zmiany  - opinia komisji jest pozytywna. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrza Sandomierza  jako wnioskodawca wyraził zgodę na 

wprowadzenie w/w zmiany i prosi radnych Sandomierza uznanie jej za autopoprawkę. 
 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zamiast ogłosić przetarg  cyt.”przekazujemy  inkaso Spółce, która jest bankrutem(…)”, 

generuje tylko  straty. 

- Jest to niemoralne, pieniądze są wyrzucane w błoto i „przewiduje, że niedługo gmina 

poniesie konsekwencje”. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  

 

Powiedział, że cieszy  obniżenie  kwoty. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Sytuacja Spółki jest trudna, ale do rozwiązania. 

- Po starannej analizie  wydaje się, że 20 % jest kwotą optymalną. 
- Do 30 czerwca 2016 roku będą znane  inne okoliczności  związane z działalnością statutową 
Spółki. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 



 

21 

 

- Jest to ratowanie bankruta bez wiedzy jaki jest ew. plan ratunkowy, kto jest członkiem 

zarządu. 

- Bez opinii komisji jest podejmowana tak ważna uchwała. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Padło słowo „bankrut” więc prosi Pana Burmistrza  - jako przedstawiciela Gminy w tej 

Spółce- o odniesienie się do tego stwierdzenia. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

-  Radnym  lekko przychodzi mówić pewne słowa. 

- Tą uchwałą  powierzamy  Spółce SORH  rolę inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim przy ulicy Przemysłowej. 

- Czym innym jest ta uchwała, a czym innym kondycja Spółki. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Na początku tej kadencji Rady  Prezes Spółki SORH  przedstawił informacje na temat 

kondycji Spółki, z której wynikało, że  zajmuje się  ona wyłącznie działalnością  inkasenta. 

- Upłynął rok i pieniądze  z prowizji cyt. „W wysokości 1 600 000,00 zł przejedzono nie 

wiadomo na co”. 

- Proponuje rolę inkasenta powierzyć Straży Miejskiej – a kwota 1 600 000,00 zł zostanie w 

budżecie Miasta. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

Złożył wniosek o zakończenie  cyt. „Tej żenującej dyskusji”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji i w wyniku głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” 

od głosu zamknął dyskusję. 
 

Następnie  Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie  projekt uchwaływ sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” od głosu  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/164/2015 

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu 
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Ad. 19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek  

opłaty targowej.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczących  

komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

- opinia pozytywna.        

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu  stwierdził 

podjęcie 

             Uchwały Nr XVIII/165/2015 

w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej.  

 

Ad. 20 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek  

opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a także akcesoriów  do 

środków transportowych. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

powiedziała, że komisja   zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

      

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/166/2015 

w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej od 

środków transportowych i ich części , a także akcesoriów  do środków transportowych. 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz  

wprowadzenia regulaminu  na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta.        

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

powiedziała, że podczas  prac komisji uległa zmianie treść załączników do projektu uchwały. 

- Obowiązujące załączniki Państwo radni otrzymali i mają je przed sobą. 

- Po wprowadzonych zmianach  komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna  

uwzględniająca wprowadzone zmiany – jak wyżej. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

Powiedział, że jako wnioskodawca  wprowadzone  przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza zmiany akceptuje i prosi o uznanie tych zmian za 

autopoprawkę. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Powiedział, że  Państwo radni otrzymali   załączniki do uchwały w wersji  wypracowanej  

przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i nie ma konieczności nanoszenia 

zmian. 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/167/2015 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu  

na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  ścieków 

opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do 

kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczy Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali    wersję  drugą projektu 

uchwały   - zmianie ulega treść § 1 projektu uchwały.  

- Poprosił o  opinię komisje  merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  

powiedziała, że: 

 - Opinia w/w Komisji jest pozytywna (cyt. „przy jednym głosie „wstrzymującym się”) 

 - Członkowie Komisji  wraz z Panem Burmistrzem  wypracowali  nową treść  § 1- jak niżej: 
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„Zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie 1 m ³ ścieków w postaci wód opadowych i 

roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w 

wysokości  3,96 zł/m³/miesiąc obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 

2016 r.” 

 

Pan Jacek Dybus  – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów  powiedział, że  

- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała omawiany  projekt  uchwały pozytywnie. 

- Cena 3, 96 zł  może być myląca , bo  cyt. „Stawka  pozostaje bez zmian i wynosi 0,19 za 

m².” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczy Rady Miasta Sandomierza zapytał Pana Marka 

Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza: Czy  zmianę  treści § 1  można uznać za 

autopoprawkę ?  

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że 

- Uznaje zmianę  treści § 1 projektu omawianej uchwały za autopoprawkę. 
- Uzasadnienie do projektu uchwały  bardzo czytelnie wyjaśnia sposób  naliczania stawki. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczy Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Uchwała jest niezgodna z ustawą. 
- PGKiM nie ma możliwości cyt. „ naliczać tych opłat w metrach sześciennych”. 

- cyt. ”PGKiM  musiałby  przeprowadzić  ogromne  inwestycje, aby  każdą nieruchomość  w 

mieście opomiarować”  (przyłącz łącznie z licznikiem do wód opadowych – koszt około 10 

tys. zł) i tylko na tej podstawie  można podejmować uchwałę i  naliczać opłaty. 

- Przedstawione w uchwale wzory są wzięte z przysłowiowego kosmosu i  cyt. ”są 
kompromitacją dla tej Rady”. 

 

Pani Maria Aleksandorowicz- Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Przeglądała  ten projekt uchwały i sprawa  jest dyskusyjna ( jedne gminy przyjmują m² , 

inne - m³) 

- Na podstawie  tego projektu uchwały  miała problem z  wyliczeniem stawki i stwierdzeniem  

czy  stawka się zmienia , czy pozostaje na tym samym poziomie ? 

- Wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni  kontaktował się w tej sprawie z Prezesem PGKiM. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  

 

Powiedział, że  zostało przygotowane  nowe  uzasadnienie do tej uchwały. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że – między 

innymi - po to obradowały komisje Rady Miasta wraz z pracownikami  merytorycznych 

Wydziałów,  aby  to uzasadnienie do uchwały  było pełne. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  

ścieków opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni 

do kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

 

Wynik głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” od głosu. 

- I stwierdził Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                              Uchwałę Nr XVIII/168/2015  

w zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  ścieków opadowych i  roztopowych z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do kanalizacji  deszczowej  i 

ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 

grudnia 2016 roku 

 

Ad. 23 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku 

ruchomego  Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w  Sandomierzu na rzecz jednostki budżetowej – Sandomierskie Centrum 

Kultury.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poprosił o opinię Przewodniczących   komisji merytorycznych Rady Miasta.   

 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 

Zdrowia – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

       

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji. 

 

Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał 

pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/169/2015 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego  Gminy 

Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  

Sandomierzu na rzecz jednostki budżetowej – Sandomierskie Centrum Kultury.  



 

26 

 

 

Ad. 24  

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół   

podstawowych i publicznych  gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest  

organem prowadzącym.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poprosił o opinię Przewodniczącego  komisji merytorycznej Rady Miasta.   

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek- Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 

 i Sportu- opinia pozytywna.      

Pan Jacek Dybus–Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji.  

 

Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

- I w  wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/170/2015 

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych i publicznych  

gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym.  

 

Ad. 25  

 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  

podmiotów oświatowych  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz  

trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poprosił o opinię Przewodniczącego  komisji merytorycznej Rady Miasta.   

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek- Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 

Sportu - opinia pozytywna.      

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pani Tamara Socha – Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

  

Poprosiła o  zmianę numeracji na  stronie 24a w § 1 projektu uchwały: jest 2.   i  3. -  Ma być : 
6. i  7. (autopoprawka)   

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - 

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
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-W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/171/2015 

w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu   

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  

 

Ad. 26  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz  na lata   

2015 – 2025. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poprosił o opinię Przewodniczącego  komisji merytorycznej Rady Miasta.  

      

Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący KomisjiTurystyki, Promocji i Rozwoju 

Gospodarczego powiedział, że: 

-   Komisja,  której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

- Dziękuje  autorom projektu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się  do powstania 

tego dokumentu. 

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji.  

 

Pan  Robert  Kurosz – radny Sandomierza  

 

Zapytał: czy mógłby zobaczyć poprawki, które  zostały naniesione w dniu wczorajszym ? 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział: 

- Są przygotowane  egzemplarze  Strategii w formie  papierowej. 

- W dniu wczorajszym Państwo radni otrzymali ten dokument z wprowadzonymi poprawkami  

drogą  elektroniczną. 
 

Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

 

Powiedziała: 

- Poprawki dotyczyły błędów literowych. 

- Wersję poprawioną otrzymała o godzinie 9.45  i nie miała możliwości wydrukowania nowej 

wersji  Strategii. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 

 

- Powiedział, że za chwilę  będą obecni autorzy  opracowania i udziela  wszelkich wyjaśnień 
dotyczących  tego dokumentu. 

- Proponuje 10. minutową przerwę. 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10. minutową przerwę. 
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Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XVIII sesji 

Rady Miasta Sandomierza i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji. 

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miasta: 

- Powitał przybyłych na sesję  Panią Annę  Frańczak oraz Pana  Piotra Korpysza z Ośrodka 

Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu – autorów  omawianego projektu. 

- Zapytał: czy  w nowej wersji Strategii są ujęte  poprawki zgłoszone  w dniu wczorajszym? 

 

Pani Anna Frańczak – Autor Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz  na lata   2015 – 

2025. 

 

Powiedziała, między innymi: 

- W dniu wczorajszym uczestniczyła w posiedzeniu komisji. 

- Zgłoszone poprawki zostały wprowadzone. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”   

 

Pan Andrzej  Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Zgłaszał wniosek, aby do  mieszkań komunalnych dopisać mieszkania spółdzielcze, 

wspólnoty i inne (str.92) 

- Jeżeli nie ma takiego zapisu nie  będzie mógł ubiegać się  o środki unijne. 

 

Pani Anna Frańczak – Autor Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz  na lata   2015 – 

2025 

Powiedziała, między innymi: 

- Wszystkie  uwagi zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione. 

- Te, o których mówi radny  nic nie wiedzieliśmy. 

 

Pan Andrzej Glen – radny Sandomierza 

 

Zaprotestował przeciwko  stylowi procedowania uchwały. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Podczas konsultacji te sprawy były poruszane. 

- Dlaczego   zapis dotyczy tylko  bloków komunalnych,a gdzie spółdzielcze, wspólnoty ? 

- Ten zapis należy wprowadzić. 
 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
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Powiedział, miedzy innymi: 

- Podczas konsultacji były podnoszone sprawy termomodernizacji. 

- Pozbawiamy  spółdzielnie i wspólnoty możliwości ubiegania się o pieniądze unijne. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że wniosek Pana Bolewskiego uważa za zasadny i w związku z tym co  cyt. 

”wobec głosowania”, które się odbyło. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miast Sandomierza powiedział: 

- Głosowanie się odbyło, ale jako przewodniczący  Rady nie stwierdził podjęcia uchwały. 

-Zapytał Radcę prawnego :jak w tej sytuacji należy postąpić, aby nie złamać procedury. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że jeżeli Pani Mecenas uzna, że głosowanie  się odbyło, to – jako Burmistrz – 

będzie miał propozycję. 
 

Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

Powiedziała, że procedura głosowania się odbyła. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Rada Miasta  może podjąć kolejną uchwałę zmieniającą   dzisiejszą. 
- Jeżeli  uwagi  dotyczące  spółdzielni mieszkaniowych, szkół, obiektów użyteczności 

publicznej, wspólnot i innych podmiotów nie zostały uwzględnione , to  przedstawi  projekt 

uchwały uwzględniający te zapisy.   

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierz 

 

Powiedział, między innymi: 

- Należy działać w interesie  Miasta, cyt. ”aby ściągnąć  pieniądze dla Miasta”. 

- Te sprawy były podnoszone na etapie konsultacji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 

- Uczestniczył w tych konsultacjach. 

- Potwierdza, że został  przedstawiony wniosek  o rozszerzenie  zapisu o inne podmioty 

- Głosowanie się odbyło. 

 

Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny Urzędu Miejskiego. 

 

Powiedziała, między innymi, że  są rozbieżności, nie wiadomo nad czym radni głosują (jest 

opinia komisji, jest mowa o konsultacjach). 
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Pan Marek Bronkowski –Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, po raz kolejny , że jeżeli w projekcie  uchwały nie zostanie uwzględniony  

wnioskowany zapis, to zgłosi kolejny projekt uchwały. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że są to ważne sprawy  i 

należałowniosek przedstawić w wersji elektronicznej – i taka była prośba do radnych. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Odnosi wrażenie, że chodzi o robienie zamętu. 

- Proponuje  wykreślenie z zapisu: ”termomodernizacja budynków komunalnych” wyraz 

„komunalnych” i to sprawę rozwiąże. 

- Istnieje   cyt.”taka formuła jak reasumpcja głosowania”. 

 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Prosi, aby szanować każdego – Była ogłoszona przerwa i należało doprecyzować  zapisy,  

   a nie zgłaszać pretensje. 

- Pan Andrzej Bolewski jest długoletnim radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miasta.  

- cyt.”Jak przyszło do głosowania, to  się Pan Bolewski obudził”. 

- Zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 

Cyt. ”Jest wniosek o reasumpcję głosowania.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi: 

- Prawdą jest, że Państwo radni otrzymali  drogą elektroniczną projekt uchwały wraz z prośbą 
o  zwrotne przesłanie  uwag i wniosków do w/w projektu  w określonym terminie ( tego  

wniosku o rozszerzenie zapisu – jak wyżej – nie zgłoszono w tej formie). 

- W wersji dostarczonej radnym przed chwilą przez pracownika Urzędu Miejskiego  nie  ma 

zapisu  rozszerzającego ten punkt o inne podmioty. 

- Głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą. 
- Prosi o opinię prawną w związku z wnioskiem  o reasumpcję głosowania. 

 

Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miejskiego 

 

Powiedziała, że reasumpcja może być dokonana na następnej sesji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
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Wynik głosowania: 11 „za”, 5 „przeciw”, 4 osoby  „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie 

głosowała. 

- Rada Miasta Sandomierza zadecydowała o zamknięciu dyskusji w tym punkcie. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

 

Powiedziała, między innymi, że  po otrzymaniu dokumentu w ostatecznym kształcie, każdy 

radny  powinien zwrócić  uwagę  na zapisy  szczególnie  go interesujące i zgłosić   ten fakt. 

 

Uchwała Nr XVIII/172/2015 

w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz  na lata   2015 – 2025. 

została podjęta. 

 

Ad. 27  

 

Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza  

z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   
pożytku publicznego na 2016 rok. 

 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poprosił o opinię Przewodniczących   komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza.

        . 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek- Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 

 i Sportu- opinia pozytywna.      

Pan Jacek Dybus–Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”  stwierdził 

podjęcie 

Uchwały Nr XVIII/173/2015 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 

publicznego na 2016 rok. 

 

Ad. 28 

 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji : 

- Zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku szkolnym 2014/2015. 

- Programu „Nas troje i więcej” w roku 2014/2015 przez okres od 01.10.2014 roku  

           do 30.09.2015 roku. 
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               Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji 

kolejnego punktu Porządku obrad XVIII sesji poprosił Przewodniczącą komisji  

merytorycznej o przedstawienie opinii n/t Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych  

w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu powiedziała, że  komisja zaopiniowała  w/w Sprawozdanie   jednogłośnie 

pozytywnie. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  

- Poddał pod głosowanie omawiany dokument 

- I w wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, „wstrzymujących się” od głosu stwierdził , że  

  Rada Miasta Sandomierza  przyjęła jednogłośnie   

 

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku 

szkolnym 2014/2015. 

 

              Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  

o opinie  przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta  na temat  Sprawozdania  

z realizacji  Programu „Nas troje i więcej” w roku 2014/2015 przez okres od 01.10.2014 

roku  do 30.09.2015 roku. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu powiedziała, że  komisja zaopiniowała Sprawozdanie   jednogłośnie pozytywnie. 

Pan Janusz Czajka powiedział, że  Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, 

której przewodniczy zaopiniowała  w/w Sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie.  

 

            Z uwagi na brak zgłoszeń ze strony zarówno Państwa Radnych jak i  pozostałych 

uczestników sesji,  Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem Sprawozdania z realizacji  Programu 

„Nas troje i więcej” w roku 2014/2015 przez okres od 01.10.2014 roku  do 30.09.2015 roku ? 

-W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu stwierdził, 

że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  

Sprawozdanie z realizacji  Programu „Nas troje i więcej” w roku 2014/2015 przez okres 

od 01.10.2014 roku  do 30.09.2015 roku. 

 

Ad. 29 

Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił: 

I. Interpelacje i zapytania radnych złożone w okresie od 28.10.2015 roku do 10.11.2015 roku. 

II. Korespondencję  otrzymaną w okresie  międzysesyjnym, w tym między innymi: 
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- Pismo Pana Z. P.*) w sprawie ulicy Krętej w Sandomierzu. 

- Pismo  Pracowników  Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Urzędu  

      Miejskiego w Sandomierzu w sprawie  podwyżek płac. 

- Pismo Pani B. O.*), w którym porusza  sprawę bezprawnego – Jej zdaniem – 

 zwolnienia z pracy. 

- Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej w/s drogi na ulicy  Krukowskiej. 

- Wyrok WSA w Kielcach oddalający skargę Mieszkanki Sandomierza  (dot. MPZP terenu   

Osiedla Salve Regina i terenów przyległych). 

- Pismo Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego w sprawie  działań obecnych Władz  

Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. 

- Regionalna Izba Obrachunkowa  w Kielcach informuje  o wszczęciu postępowania  

nadzorczego w/s uchwały dot. opłat od posiadania psów. 

- Do wgląduw biurze Rady Miasta jest Protokół pokontrolny NIK (dot. gospodarki  

finansowej w latach poprzednich). 

    - Pismo  Sandomierskich Seniorów, dot. przyczyn   zdjęcia z porządku obrad  projektu  

      uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów. 

- Wpłynął projekt budżetu Miasta Sandomierza na 2016 rok – Prośba do Państwa radnych  

     o  zapoznanie się z dokumentem. 

 

- O zbliżających się  wystawach i uroczystosciach, na które zostali zaproszeni Radni 

sandomierscy. 

 

Ad.30 

 

Interpelacje i zapytania Radnych,wolne wnioski,  sprawy różne. 

 

Pan Andrzej Bolewski  - radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Oczekuje  obecności na sesji Rady Miasta władz  Powiatu Sandomierskiego oraz Urzędu 

Marszałkowskiego. 

- O pozyskiwaniu środków unijnych. 

- Prosi Burmistrza Sandomierza o interwencję u właściciela akwenu Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie  tzw. Atramentówki. 

 

Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 

 

Poprosił  o wyrównanie nawierzchni ulicy Górnej. 

 

Pan  Marcin Marzec – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Prosi o rozważenie zorganizowania spotkania przedstawicieli Władz Miasta oraz 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (z udziałem radców prawnych) w celu 

wypracowania stanowiska w  sprawie projektu uchwały, który w dniu dzisiejszym został 

zdjęty z porządku obrad sesji. 
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- O podjęciu działań zmierzających do  uszczelnienia wjazdów na teren Targowiska przy 

ulicy Przemysłowej oraz podjęcie kontroli tych wjazdów. 

- Prosi o przeprowadzenia wśród mieszkańców Sandomierza  kampanii informacyjnej w 

związku z podjęciem uchwały o wprowadzeniu podatków od posiadania psa (w tym  cel 

podjęcia tej uchwały i na co przeznacza się środki pochodzące z poboru tej opłaty) 

 

Pani  Wiesława Sabat – radnaSandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Dziękuje za zamontowanie dodatkowych tabliczek z numerami domów na Starówce (od 

strony podwórek). 

- Prosi o uzupełnienie brakującego oświetlenia na ulicy  Opatowskiej. 

- W imieniu 13. Radnych - członków Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –  

  zwraca się do radnego – Pana Zbigniewa Rusaka -  o szacunek dla pracy członków tej 

komisji. 

 

Pan  Robert Kurosz - radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Nie uzyskał  odpowiedzi na zapytania złożone na ostatniej sesji Rady Miasta. 

- Zwraca się do Radnych Miasta Sandomierza o powołanie Sandomierskiej Rady Młodzieży i 

Rady Seniorów. 

- O  usunięcie awarii oświetlenia pomnika Papieża Jana Pawła II (na Błoniach). 

- O zastrzeżeniach dot. oświetlenia świątecznego. 

 

Pan  Tomasz Frańczak – radny Sandomierza 

 

Prosi o uzupełnienie oświetlenia ulicy Lipowej. 

 

Pan  Zbigniew Rusak- radny Sandomierza 

 

Prosi o udzielenie odpowiedzi: 

- Czy Pan Burmistrz podejmie działania w celu wyegzekwowania zapłaty za bezumowne 

korzystanie przez PTTK z Bramy Opatowskiej. 

- Jakie środki finansowe wpłynęły na konto PGKiM sp. z o.o. za pobór opłaty za „wody 

opadowe” i na co te pieniądze zostały  przeznaczone. 

 

Pan  Wojciech Czerwiec– radny Sandomierza 

 

- Prosi o sprawdzenie jakości prac wykonywanych przy Placu Św. Wojciecha.  

- Ponawia prośbę o odpowiednie oznakowanie ulicy Zawichojskiej. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- O umożliwienie współpracy z Radcami prawnymi Urzędu Miejskiego w opracowywaniu 

statutów Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej. 

- O problemach i kosztach powołania w/w Rad. 

 

Pan  Andrzej Lebida–radny Sandomierza 

 

Prosi o uzupełnienie oświetlenia ulicy  Tatarskiej i Salve Regina. 

 

Pan  Sylwester Łatka– radny Sandomierza 

 

Prosi o zainstalowanie dwóch lamp przy Parku Miejskim od strony ulicy Słowackiego. 

 

Pani  Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 

 

-  Prosi o poprawienie oświetlenia terenu przy Przedszkolu Nr 6 obok bloku przy ulicy  Armii 

Krajowej 2. 

- Zapytała o plany zagospodarowania dworca PKP w Sandomierzu . 

 

Pan  Piotr Chojnacki – radny Sandomierza 

 

- Nawiązując do wielu uwag radnych związanych z awariami oświetlenia miasta zasugerował 

powołanie zespołu, który na bieżąco będzie monitorował i wykonywał te prace. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady MiastaSandomierza powiedział, między innymi: 

- O jutrzejszym spotkaniu w Ratuszu w sprawie Placu 3 Maja w Sandomierzu, na którym  

Burmistrz Sandomierza przedstawi koncepcje zagospodarowania  tego Placu,   

w tym również  efekt pracy studentów Politechniki Świętokrzyskiej. 

- Prosi o wsparcie inicjatywy radnego – Pana Sylwestra Łatki „Paczka  dla dzieci od Św.  

   Mikołaja” w myśl zasady cyt. ”Podzielmy się tym co mamy”. 

- O wsparcie Mieszkańca „Starówki”  w zakupie zboża dla gołębi. 

- Wszystkim, którzy  odpowiedzieli na apel o wsparcie  Koleżanki z pracy Przewodniczącego  

  Rady Miasta , która    potrzebowała pomocy  – Dziękuje. 

 

Pani B. Ł.*) – Mieszkanka Gminy Obrazów 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Pomimo, że projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów zyskał akceptację  
komisji Rady Miasta Sandomierza, na sesji  został  cyt. „odrzucony”. 

- Z uwagi na brak spójności w działaniach   seniorzy zwrócili się po w/w sesji o wyjaśnienie  

wątpliwości dotyczących  tej sprawy. 

- Zapytała o   termin, w którym seniorzy powinni  oczekiwać odpowiedzi na swoje pismo. 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- Komisja Praworządności przychyliła się do wniosku Seniorów i projekt uchwały 

zaopiniowała pozytywnie. 

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Wojciech Czerwiec złożył wniosek o 

zdjęcie  z porządku obrad sesji  projekt  uchwały  w sprawie powołania Rady Seniorów w 

związku z   wielu nieprawidłowościami  w regulaminie, który był załącznikiem do projektu 

uchwały. 

- O niektórych  nieprawidłowościach zawartych w w/w regulaminie. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady MiastaSandomierza wyjaśniając przyczyny  braku  

odpowiedzi na złożone pismo, powiedział, między innymi: 

-Zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji nie zamyka  drogi  do podjęcia uchwały w 

przyszłości. 

- Projekt uchwały nie został przegłosowany negatywnie – został zdjęty z powodu 

konieczności  dopracowania projektu uchwały , w tym  wyliczenia ew. kosztów związanych  

z obsługą Rad:  Młodzieżowej  i Seniorów. 

- Jako Przewodniczący Rady Miasta  ma określone ustawowe obowiązki - W tego typu 

sprawach nie może odpowiadać  w imieniu Rady bez zasięgnięcia  opinii Komisji Rady 

Miasta. 

- W dniu dzisiejszym może jedynie odpowiedzieć zdawkowo, że  cyt. ”prace są w toku”. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Powinna być sesja nadzwyczajna , na której  należy podjąć uchwały powołujące Radę 
Młodzieżowa i Radę Seniorów. 

- Nie zgadza się, aby Radę Seniorów i Radę Młodzieżową powoływać na  dwóch różnych 

sesjach. 

- cyt ”Kwestia finansowa nie gra roli.” 

 

Ad. 31 

 

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady MiastaSandomierza zamknął XVIII sesję Rady 

Miasta  Sandomierza.           

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 
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