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Protokół Nr 55 

z  LV sesji Rady Miasta Sandomierza 

28 marca 2018 roku –  Ratusz 
 

Godz. rozpoczęcia   sesji –  9.00 

Godz. zakończenia  sesji –  9.30 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

 Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył LV sesję 

Rady Miasta zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 u.s.g. (Dz.U.2017.1875 t.j. z późn.zm) na 

wniosek grupy radnych Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję,  

w tym  Pana Andrzeja Gajewskiego  – Sekretarza Miasta, Panią Teresę Prokopowicz – Radcę 

prawnego UM oraz Koleżanki i Kolegów Radnych. 

 

W  LV sesji udział wzięło  16  Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności.     

Radni – Pan Andrzej Bolewski, Pan Janusz  Czajka,  Pan Andrzej Gleń, Pan Piotr Majewski, 

Pan Andrzej Juda - usprawiedliwili swoją nieobecność.  

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Piotr Chojnacki - na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum.   

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan Piotr Chojnacki - poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  

dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Pana Sylwestra Łatki – Radnego Miasta 

Sandomierza. 

 

Radny - Pan Sylwester Łatka - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 

braku innych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Sylwester Łatka został sekretarzem LV sesji Rady 

Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 3                             

Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 

Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady Miasta – przystępując do realizacji punktu 3. 

Porządku obrad, poprosił o ew. wnioski, uwagi dot. Porządku obrad LV sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  

- Poddał pod głosowanie porządek obrad LV sesji Rady Miasta Sandomierza w wersji, którą 

Państwo radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. 

- W wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „ wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 

porządku obrad LV sesji Rady Miasta Sandomierza – jak niżej: 
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Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

6. Zamknięcie obrad.      

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 
Pan  Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przedstawiając projekt 

uchwały powiedział, między innymi: 

- W dniu wczorajszym w/w uchwały zostały przesłane do Komisarza Wyborczego w Kielcach 

z prośbą o opinię. 

- Dzisiaj – jako Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otrzymał e-mail z informacją 

 o akceptacji przedłożonych projektów uchwał. 

- W związku z powyższym prosi o dopisanie w Uzasadnieniach do obydwu projektów uchwał  

jednego zdania:” Projekt uchwały uzyskał w trybie konsultacji pozytywną opinię Komisarza 

Wyborczego w Kielcach.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Na posiedzeniu Komisji Praworządności radni otrzymali informację od urzędników UM, że  

nie można dzielić ulic. 

- Dlaczego do dnia dzisiejszego radni nie otrzymali na piśmie – zgodnie z obietnicą – w/w 

ograniczenia? 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Uważa przedłożony podział za niekorzystny: 7 radnych na  małej powierzchni i 7 na bardzo 

dużym obszarze (zaniedbanym, bez wodociągów i kanalizacji). 

- Sugeruje Kolegom radnym podział bloków i przypisanie ich do okręgu Nr 2 i Nr 3. 

- Te uchwałę można było podjęć 5 kwietnia. 

 

Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Opracowywał te projekty uchwał. 

- Rozmawiał z większością radnych na temat ich oczekiwań. 
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- Przy pracach nad tymi projektami było bardzo ważne, aby głos każdego wyborcy nie był 

zmarnowany i wyraził przekonanie, że  przedstawiona dzisiaj propozycja daje jak najniższą  

utratę głosów. 

- Przypomina, że przed 8 laty nie było bloków mieszkalnych na ul. Milberta (na małym 

terenie wzrosła liczba mieszkańców), a projekt podziału przedstawiony przez Pana 

Burmistrza  przewidywał  na  cyt. „tak zaniedbanym terenie” w okręgu Nr 3 tylko 6 

mandatów. 

- Była propozycja, aby na Hucie był  jeden okręg – z ilości mieszkańców wynika, że na ten 

okręg przypadałoby tylko 4 mandaty – co jest sprzeczne z prawem (musi być od 5 do 8 

mandatów). 

- Wbrew temu co zostało powiedziane na posiedzeniu komisji, ulice można dzielić. 

-  Jest to pewien kompromis. 

- Podziękowania dla tych kolegów radnych, którzy współpracowali przy opracowywaniu   

tych projektów uchwał. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Nie jest pewien czy Pan Robert Pytka zrozumiał wypowiedź mówiącego te słowa. 

- Uważa za zasadne część wyborców przesunąć do Nr 2 i Nr 3 Okręgu. 

 

Pan Wojciech Czerwiec –radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Radny nie jest z ulicy lub z okręgu tylko z Sandomierza. 

- Wszyscy radni mają obowiązek działać dla dobra całego miasta. 

- Najważniejsza jest liczba mieszkańców, obszar jest na drugim miejscu. 

- Okręg Nr 3 zajmuje dużą powierzchnię, ale może być 6, 7 mandatów lub jak chce Pan Jacek 

Dybus - 8 radnych. 

- Większość radnych uznała, że należy tak podzielić okręgi, aby w każdym z nich było po 7 

radnych. 

- Ten projekt uchwały przygotował Pan Robert Pytka przy niewielkiej pomocy kilku  

radnych. 

- Każdy z Państwa radnych mógł przygotować swój projekt uchwały i starać się przekonać do 

niego większość Rady Miasta. 

- O zakazie dzielenia ulic przy projektowaniu podziału na okręgi (pytanie do Pana Sekretarza 

Miasta). 

 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta Sandomierza 
 

Powiedział, że informacja dot. zakazu dzielenia ulic została przekazana werbalnie przez 

pracownika Komisarza Wyborczego w Kielcach. 

 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Projekt przedłożony przez Pana Burmistrza nie był spójny, a największy obszarowo okręg  

liczy tylko 6 radnych. 

- Propozycja podziału na okręgi przedstawiona w dniu dzisiejszym jest ukłonem w stronę 

mieszkańców Sandomierza. 
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- Radny powinien myśleć o dobru całego Miasta. 

 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, między 

innymi: 

- Projekt przedłożony przez Pana Burmistrza nie zyskał akceptacji Rady i nie ma sensu  się 

nim zajmować. 

- Należy skupić się na projektach zgłoszonych przez radnych Miasta Sandomierza. 

- Omawiany projekt został przygotowany przez grupę radnych i  jednym z założeń wstępnych  

był podział na 3 okręgi i w każdym z nich po 7 radnych. 

- Pośpiech w przygotowaniu tych projektów wynikał z faktu, że sesja miała się odbyć  

5 kwietnia br. (na wniosek Pana  Burmistrza, ale wniosek do dnia dzisiejszego nie wpłynął) 

- Grupa radnych uznała, że termin sesji  jest optymalny. 

 

Pan Marcin Marzec – radny Sandomierza 
 

Powiedział, miedzy innymi: 

- Bez względu na czas poświęcony pracy nad tymi uchwałami,  bez względu na ilość spotkań   

jest oczywistym, że do porozumienia satysfakcjonującego wszystkich i tak nie dojdzie. 

- Każdy z radnych będzie miał własne zdanie i własną koncepcje okręgów wyborczych. 

- Dwukrotnie kandydował z okręgu, w którym wybierano 8 radnych (czyli projekt Pana 

Burmistrza jest dla mówiącego te słowa korzystniejszy. 

- Pomimo to jest „za” sprawiedliwym podziałem: tj. w każdym okręgu 7 radnych. 

- Rozumie ideę. 

-  Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, należy patrzeć na Miasto jako całość. 

- cyt. „Jesteśmy radnymi Miasta Sandomierza, a nie okręgów wyborczych.” 

 

 Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału miasta 

Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 
Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 

głosowała. 

Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 

 

Uchwały Nr LV/736/2018 

w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
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Uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”,  1 głos  „wstrzymujący się”, 1 osoba nie głosowała. 

Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie 

 

Uchwały Nr LV/737/2018 

w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - podziękował wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie uchwał wyborczych, w tym urzędnikom Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, którzy udostępnili wszystkie  materiały  umożliwiające sprawne  

przygotowanie w/w projektów uchwał. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad. 

 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził wyczerpanie Porządku 

obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął LV sesję Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

 

 

                                                                                    Piotr Chojnacki 

                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

 

 
Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 


