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                                                        Protokół  Nr 14                                    
                                     z  XIV sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           21 grudnia 2011 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.35 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 

Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył XIV 
sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję:  Panią Ewę Kondek – 
Wiceburmistrza Sandomierza, Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza dyrektorów podległych, współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Pana 
Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM, Pana Leszka Kawiorskiego – Dyrektora PEC, 
Panią Halinę Komenda – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Mieszkańców 
Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Bernadetta Marek -Fołta – Radca Prawny 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału  Spraw Obywatelskich 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
               
                       W XIV sesji udział wzięło 20 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w 
załączonej Liście obecności.       
Radny - Pan Marek Chruściel - usprawiedliwił swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że 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 – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  zaproponował kandydaturę  
Radnego – Pana Macieja Kuśmierza 
 
Radny - Pan Maciej Kuśmierz - wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad.  
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. (Pan Zbigniew 
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Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Maciej Kuśmierz został sekretarzem dzisiejszych 
obrad. 
  
Ad. 3    
                          
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przystępując do realizacji kolejnego  
Punktu porządku obrad: 
- Powiedział, że materiały na XIV sesję Rady Miasta Państwo Radni otrzymywali  
dwustopniowo: 
                   - 2 tygodnie  przed sesją (zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza ) materiały  
                     dot.  przyjęcia budżetu  na 2012 rok  
                   - 7 dni przed sesją materiały, które wpłynęły w terminie ustawowym 
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi do przedstawionego Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał, uzasadniając jednocześnie  
potrzebę ich podjęcia: 
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  z dnia  
      30 listopada 2011 roku  nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy  
      informacji i deklaracji podatkowych. 
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w Rady Miasta Sandomierza z dnia   
   30 listopada 2011 roku  Nr XIII/127/2011 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku  
   od nieruchomości od 01.01.2012 rok 
 
W związku z brakiem kolejnych wniosków Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta – za zgodą Państwa Radnych – poddał pod głosowanie wniosek Zastępcy Burmistrza  
o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał – jak wyżej. 
Wynik głosowania:  19 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XIV sesji Rady Miasta uwzględniający 
wprowadzone zmiany – jak niżej: 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  z dnia  
      30 listopada 2011 roku  nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy  
      informacji i deklaracji podatkowych. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w rady miasta Sandomierza z dnia   
      30 listopada 2011 roku  Nr XIII/127/2011 w sprawie  określenia wysokości stawek  
      podatku  od nieruchomości  od 01.01.2012 rok 
15. Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 
16. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
17. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
Wynik głosowania:  19 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
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-  Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XIV sesji Rady Miasta – jak niżej:   
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
    lata 2012-2023. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. 

1)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza  
     Miasta. 
2)  Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu ‘2012. 
3)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
     budżetowej. 
4)  Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 
5)  Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, w tym odczytanie  
      ostatecznej opinii na temat projektu budżetu. 
6)  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7)  Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sandomierzu  za okres  od  
      stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku. 
 8. Informacja Burmistrza Sandomierza o pozyskiwaniu zewnętrznych środków  
     finansowych - plany i wykonanie.     
  9. Podjęcie uchwał porządkujących budżet’2011. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla  
      Miasta Sandomierza na lata 2011 - 2015 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z  
      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
      pożytku publicznego w 2012 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza  do  
      Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza)    
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      30 listopada 2011 roku  nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy  
      informacji i deklaracji podatkowych. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w rady miasta Sandomierza z dnia   
      30 listopada 2011 roku  Nr XIII/127/2011 w sprawie  określenia wysokości stawek  
      podatku  od nieruchomości  od 01.01.2012 rok 
15. Przyjęcie Harmonogramu  Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 
16. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
17. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawiła 
Sprawozdanie  
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z realizacji zadań w okresie od 30 listopada 2011 roku do 21 grudnia 2011 
przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 21 grudnia  2011 r. 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
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 budżetu gminy na 2011 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie  23 Zarządzenia. 
Składam pod obrady Rady Miasta Sandomierza projekt uchwały budżetowej miasta 
Sandomierza na 2012 rok. 

 
Referat Kontroli i Audytu Wewn ętrznego  
 

1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Sandomierskie Centrum Kultury przedmiotem, 
którego była ocena gospodarki finansowej i statutowej.  

2. Przeprowadzono kontrolę problemową w Komendzie Straży Miejskiej w Sandomierzu 
w zakresie wykorzystania urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia 
polegające na przekroczeniu dozwolonych prędkości w ruchu drogowym zwanym -  
fotoradarem.  

3. Przeprowadzono kontrolę problemową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w zakresie 
prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu miasta 
Sandomierz w 2010 r.  

4. Przeprowadzono kontrolę w Ludowym Klubie Sportowym w Sandomierzu w zakresie 
prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu Miasta  w 2010 r.  

 
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 
Zakończono prace przy budowie „Orlika” przy ul. Baczyńskiego. Trwa etap rozliczania 
dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim. 
Zakończone zostały prace przy budowie ul. Kochanowskiego i ulic przyległych – zadanie na 
etapie odbioru końcowego i rozliczania inwestycji. 
Zakończono budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej. Trwa procedura 
odbiorowa i rozliczanie dotacji Wojewody Świętokrzyskiego. 
 
 Wydział Nadzoru Komunalnego  

 
1. Wykonano prace związane z umocnieniem skarpy ul. Zamkowej, 
2. Wykonano montaż dekoracji świątecznych, 
3. Wykonano remont ul. Młyńskiej, Panoramicznej, Torowej, 
4. Wykonano remont chodnika ul. Nadbrzeżnej, 
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5. Przywrócono przejezdność ul. Przedmieście Zawichojskie (uszkodzonej po lipcowej 
ulewie).   

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

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,  
-   zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości pod ul. Marynarską, 
- zawarto 1 umowę notarialną zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa, 
- zawarto 1 umowę nabycia nieruchomości w formie darowizny od Skarbu Państwa  
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
-  wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
- wystawiono 62 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
      - wydano 3 decyzje podziałowe, w tym: 
                    -  2 decyzje na wniosek właścicieli nieruchomości 
                    -  1  decyzja z urzędu  
 
4.   w zakresie użytkowania wieczystego: 
      -  przygotowano 64 oświadczeń w sprawie aktualizacji opłaty rocznej  

z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem ul. 
Krukowska 20 

 
5. w zakresie opłaty adiacenckiej: 

-  wydano 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej – /ul. P.O.W./  

 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji  
 
Kultura 
 

1) 1.12.2011 r. – „Lampa wiary” – spotkanie poświecone sylwetce i myśli filozoficznej 
prof. Stefana Swieżawskiego, prowadzącym był Tomasz Dostatni OP z zakonu 
dominikanów w Lublinie, miejsce: Zamek sandomierski, 

2) 2.12.2011 r. – „Dotyk Historii” - spotkanie w związku z obchodami Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, jednym z celów spotkania było omówienie i ustalenie 
metod przełamywania ograniczeń w dostępie do muzeów w Sandomierzu dla osób 
niepełnosprawnych, miejsce: Zamek sandomierski, 

3) 6.12.2011 r. – „Uroczystość Złotych Godów” – uroczystość odznaczenia medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dyplomy oraz medale w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczyła „złotym 
parom” dr Ewa Kondek, Zastępca Burmistrza Sandomierza, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 
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4) 7.12.2011 r. – „Wyścig do Świętego Mikołaja”  – impreza mikołajkowa dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, w programie przewidziano m.in.: turniej gier i zabaw dla uczniów 
szkół podstawowych oraz wiele innych atrakcji, miejsce: hala MOSiR, 

5) 8.12.2011 r. – „Spotkanie dotyczące możliwości upraw winorośli w rejonie 
Sandomierza” - tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące odmian 
winorośli uprawianych w Polsce, ochrony krzewów, ich formowania oraz możliwości 
upraw w naszym rejonie, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, dr inż. 
Małgorzata Kapłan, o. Tytus Piłat oraz licznie zgromadzeni słuchacze, zainteresowani 
omawianą tematyką, miejsce: Ratusz sandomierski,  

6) 10.12.2011 r. – „Rockowe Mikołajki w Sandomierzu” – koncert rockowy 
połączony z obchodami XX-lecia istnienia zespołu „Corruption”, w ramach imprezy 
wystąpiły również zespoły: „Daemon’s Hart” oraz „J.P. Overdrive”, miejsce: Klub 
„Lapidarium”, 

7) 13.12.2011 r. – „Choinka pod choinkę” – akcja organizowana przez Radio Kielce, w 
ramach której odbywa się licytacja choinek ufundowanych przez znane i lubiane 
osoby i instytucje, zebrane środki są przekazywane dla potrzebujących, w ramach 
tegorocznej akcji odbyła się m.in. licytacja choinki ufundowanej przez Urząd Miejski 
w Sandomierzu oraz producenta serialu "Ojciec Mateusz", choinka miasta 
Sandomierza i serialowej ekipy "Ojca Mateusza" została zlicytowana za 2.600 zł, 
środki zebrane w ramach akcji Radia Kielce zostaną przekazane do Stowarzyszenia 
„Siemacha”, 

8) 13.12.2011 r. – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - w 30 rocznicę 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przedstawiciele sandomierskiego 
samorządu, w imieniu mieszkańców miasta, złożyli kwiaty pod pomnikiem „Płomień 
Nadziei", 

9) 14.12.2011 r. – „Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny" – 
promocja książki, w publikacji zawarte są listy, wiersze, zapiski, wywiady ze znanymi 
literatami, autorem opracowania jest Roman Papieskiego - pracownik Muzeum Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku, miejsce: Zamek sandomierski, 

10) 15.12.2011 r. – „Szopki Bożonarodzeniowe” – wystawa świąteczna, eksponowane 
prace zostały wykonane w ramach konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa" w Sandomierzu przy 
współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sandomierzu, miejsce: CKiR MOSiR, 

11) 16.12.2011 r. – „Romanse rosyjskie” – występ wokalistki Anny Bilskiej, oraz Haliny 
Bilskiej, która uatrakcyjniała koncert grą na fortepianie, wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Centrum Języka Rosyjskiego w Kielcach,   

12) 16.12.2011 r. – Koncert zespołu „Czerwie” – członkowie grupy są twórcami i 
wykonawcami muzyki do spektaklu Piotra Cieplaka "Albośmy to jacy, tacy" na 
podstawie St. Wyspiańskiego oraz wielu innych kosmicznych projektów teatralno -
 filmowo – plastycznych, miejsce: Klub „Lapidarium”, 

13) 17.12.2011 r. – „Koncert Świąteczny w Sandomierzu” -  występ wokalisty Sławka 
Uniatowskiego, zdobywcy II miejsca w IV edycji telewizyjnego programu "IDOL", 
miejsce: Sala rycerska Zamku Królewskiego, 

14) 17.12.2011 r. – „Gruzja piękny kraj wspaniałych ludzi” –  wernisaż wystawy 
fotografii Moniki Nardzewskiej-Szczepanik i Antoniego Szczepanika, miejsce: Cafe 
Galeria,  

 
 
 
Sport 
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1) 9-12.12.2011 r. - Zawody Krajów Europy Środkowej w Pływaniu  w Miszkolcu 

na Węgrzech – podczas zawodów, reprezentant Polski, sandomierzanin Kacper 
Łopaciński zdobył dwa medale: złoty i brązowy, zawodnik jest wychowankiem 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foka Sandomierz”, 

 
Promocja 

 
1) 6.12.2011 r. – „Świeć się na Święta z ENERGĄ” - plebiscyt na najpiękniejsze 

miejskie iluminacje świąteczne w całej Polsce, Sandomierz znalazł się w gronie stu 
miast z całego kraju, które będą mogły walczyć o tytuł najpiękniejszego miasta 
województwa, a w finale o tytuł najpiękniej przystrojonego na Święta miasta w 
Polsce, 

2) 7.12.2011 r. – „Sandomierz przyjazny biznesowi” -  sandomierski gród znalazł się 
w gronie miast województwa świętokrzyskiego najbardziej przyjaznych biznesowi, 
uroczystość wręczenie dyplomów i statuetek odbyła się w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce, 

3) 10.12.2011 r. – Młodzi kucharze z Sandomierza triumfowali w Poznaniu - 
przedstawiciele Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu 
triumfowali w X Ogólnopolskim Pokazie Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2011”, 
który odbył się w Poznaniu, komisja konkursowa przyznała młodym kucharzom z 
Sandomierza także pierwsze miejsc w kategorii potrawa wigilijna, miejsce: Wyższa 
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 

4) 15.12.2011 r. – „Telekamery 2012” – 15. edycja plebiscytu organizowanego przez 
tygodnik „Tele Tydzień”, wśród nominowanych znaleźli się m.in.: realizowany w 
Sandomierzu serial „Ojciec Mateusz” oraz odtwórca głównej roli w serialu aktor 
Piotr Polk, 

 
 Referatu Oświaty 
 

W wymienionym okresie Referat Oświaty wypłacił 11 zasiłków losowych po 1000 zł. 
każdy z tytułu strat wyrządzonych przez lipcowe, intensywne opady deszczu. Uprawnieni do 
uzyskania tego zasiłku byli uczniowie, których rodziny uzyskały wsparcie finansowe z 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, na mocy stosownych decyzji. Środki na 
powyższe przekazane zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 

Referat Oświaty przygotował w dniu 15 grudnia 2011 roku egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego dla jednego nauczyciela. W wyniku postępowania 
egzaminacyjnego komisja pozytywnie oceniła dorobek zawodowy nauczyciela, przyznając 
mu tytuł nauczyciela mianowanego. Przygotowany został także wniosek o płatność dla 
kolejnej transzy pieniędzy na realizację projektu realizowanego w klasach I – III 
sandomierskich szkół podstawowych, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie 
Miejskiej Sandomierz”. Całkowity koszt projektu realizowanego w latach 2011 – 2013 
wyniesie 305.061 zł. i w całości będzie pochodził ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

  

Wydział Finansowy 
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1. Wystawiono 1131 upomnień dot. zobowiązań podatkowych - pod. od nieruchomości 

oraz rolnego osoby fizyczne, 
2. Wystawiono 174 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rolnego 

osób fizycznych. 
3. Wydano 19 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 
4. Wysłano 7 postanowień podatkowych, 
5. Wystawiono 106 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 
6. Przekazano do Zespołu radców Prawnych 2 sprawy celem skierowania na drogę 

postępowania sądowego 
7. Wysłano 95 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złożenia 

deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

8. Wysłano 32 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
9. Wydano 89 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  
10. Z 3 dłużnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, 
11. Wystawiono 13 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz, 21 grudnia 2011 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do zadawania pytań dot. 
informacji przedstawionych przez Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- Zapytał kiedy zostanie zakończony remont nowo wybudowanych ulic: Asnyka,  
  Frankowskiego i Reymonta (i czy w ramach gwarancji) ? 
- Powiedział, że jeździ tymi ulicami codziennie i „zapadają się  na kolejnych odcinkach”. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że prace są wykonywane na bieżąco i w ramach napraw gwarancyjnych. 
 
Następnie, z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Przewodniczący zamknął punkt 4. 
Porządku obrad. 
 
Ad.  5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2012-2023.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie na temat projektu 
uchwały przewodniczących komisji stałych Rady Miasta  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pani Mariola Stępień– Przewodniczący Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu - opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan  Maciej Kuśmierz -  Przewodnicząca   Komisji Polityki  Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan  Marceli Czerwiński– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

(Wynik głosowania: 15 „za”, 4 „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XIV/137/2011 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że: 
- Budżet’2012 Miasta Sandomierza jest  - jak każdy budżet - kompromisem. 
- Prosi o przystąpienie do uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na 2012 rok, zgodnie  
z przyjętą przez Radą Miasta procedurą, uwzględniając jednocześnie wprowadzone ustawą 
zmiany. 
 
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Panią Ewę 
Kondek  – Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza – przedstawiła uzasadnienie do 
budżetu na 2012 rok  
 
2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu’2012 
 
Powyższe wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej. 
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Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Pan Cezary Gradziński  – Skarbnik 
Miasta.  
 
4. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinie do projektu budżetu’2012 przedstawili kolejno Przewodniczący komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza: 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan  Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki  Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan  Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta – opinia pozytywna. 
 
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
 
          Opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz  Koreferat Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu Miasta na 2012 rok odczytał Przewodniczący  
tej Komisji – Pan Andrzej Gleń. 
 
(jak Załącznik do protokołu) 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza – zgłosiła autopoprawkę  
w projekcie uchwały (błędy drukarskie). 
 
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi 
dot. projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok. 
 
Pan Krzysztof Niżyński 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Projekt budżetu  na 2012 rok uzyska poparcie Radnych Platformy Obywatelskiej z uwagi  
  na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
- W budżecie’2012 jest kilka interesujących propozycji inwestycyjnych, z których  
   Mieszkańcy będą zadowoleni. 
- Cieszy fakt pozyskania 17 milionów zł z Ministerstwa Środowiska. 
- W budżecie należy uwzględnić modernizację Dworca PKS w Sandomierzu. 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi,  że: 
- Po raz kolejny jest to budżet przygotowany dla radnych koalicyjnych: patrz oświetlenie   
  ulicy Salve Regina ujętej w budżecie. 
- W przeciwieństwie do Przedmówcy radny w tym projekcie budżetu  „nie widzi   
   inwestycji”. 
- Inwestycje są realizowane głównie z kredytów i pożyczek i „chyba doszliśmy do ściany”, 
  bo są to głównie inwestycje generujące koszty. 
- Znowu pominięto kanalizację,  jedno z dwóch przedszkoli gdzieś „zaginęło”, a Dworzec 
  Kolejowy i PKS – „szkoda mówić”. 
- Budżet’2012 oparty jest na podatkach i lokalach komunalnych, ale nierówno: ”Jedni płacą 
więcej, inni mniej i nie wiadomo dlaczego ?”. 
 
Pan Krzysztof  Niżyński 
 
Powiedział ad vocem do  Przedmówcy, że: 
- Przypomina, iż w poprzedniej kadencji Rady, Pan Wojciech Czerwiec był Przewodniczącym 
Komisji Budżetu i Finansów  -  były wówczas pieniądze na remont  bloków wojskowych  
i „temat można było dokończyć” 
- Nie chwali się, że wraz z Panem Burmistrzem pozyskiwał 17 milionów zł na, między 
innymi, na odwodnienie prawej strony Miasta.  
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Gołym okiem widać, że pewne inwestycje są wynikiem lobbingu radnych (z pewnością  
jednak poprawiają estetykę Miasta i są potrzebne). 
- Inne miasta pozyskane pieniądze unijne wykorzystują w sposób racjonalny,  
a w Sandomierzu wydaje się je na oświetlenie peryferyjnych ulic. 
- W  budzecie’2012 brakuje zadań prorozwojowych, które w przyszłości przynosiły by miastu 
dochody. 
- W ostatnich latach prawie wszystkie inwestycje generują wyłącznie koszty. Są one 
oczywiście potrzebne, ale nie należy się do nich ograniczać, często nie są to również  
najważniejsze potrzeby. 
- W budżecie na 2012 rok nie przewidziano również pieniędzy na „rozwiązanie problemu 
Placu 3 Maja”- A był to jeden z punktów wyborczych Burmistrza. 
- Udaną inwestycją są ścieżki rowerowe, ważne były również szczepienia ochronne 
przeciwko grypie i pneumokokom.  
 - Klub radnych „Prawa i Sprawiedliwości” będzie głosował przeciwko temu budżetowi. 
 
Pan Marceli Czerwiński   
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Chciałby przypomnieć, co przez kilkanaście ostatnich lat zostało  w Sandomierzu zrobione: 
  Hala Sportowa, Orlik, kryta pływalnia. 
- Wiele sukcesów sandomierskich sportowców wiąże się z powstaniem tych obiektów. 
-  Nie tylko „Ojciec Mateusz” promuje Sandomierz – rzesze uzdolnionej  młodzieży również. 
- Będzie głosował „obiema rękami” za tym budżetem. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie chce polemizować z Radnym – Wojciechem Czerwcem. 
- W planowanym budżecie zostało ujęte wykonanie kanalizacji przy ulicy Ożarowskiej  
i Kwiatkowskiego. 
- Słowo „lobbing” nie powinno być nadużywane w odniesieniu do środowisk 
małomiasteczkowych - każdy okręg wyborczy, to kilku radnych i jeżeli za sprawą jednego z 
nich coś zostanie wybudowane, to korzystają na tym pozostali mieszkańcy również.. 
- Ulica Salve Regina jest bardzo niebezpieczna z uwagi na poruszające się nią samochody,  
ale mogła by być „deptakiem dla spacerujących” – Mówi się o niej dzisiaj tylko dlatego, że  
przy tej ulicy mieszka jeden z radnych. 
- Należy czytać uważnie materiały na sesję – Wszystko zostało szczegółowo omówione na 
Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
- Zastrzeżenia Kolegów radnych są bardzo skromne, raczej podyktowane względami 
„partyjnymi”. 
- Prosi o powtórne przeanalizowanie stanowiska, bo ten budżet zasługuje na akceptację. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, o: 
- Rozwoju Miasta, w tym rzemiosła, turystyki, oświaty. 
- Podnoszeniu estetyki Sandomierza. 
- Ulicach peryferyjnych i ich oświetleniu – ulice należy oświetlić 
- Szukaniu sponsorów na wykonanie  placów zabaw dla dzieci. 
 
Pan  Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zwracając się do Radnego – Pana Jacka Dybusa, że Pan Wojciech Czerwiec zabrał głos 
merytorycznie, nie wymienił nikogo z nazwiska. 
- Nie powinno się robić osobistych wycieczek, zwłaszcza, że zbliżają się święta. 
- Wykonano kostkę na ulicy Salve Regina – Chodzi o to, aby „takie rzeczy robić mądrze”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Za kostkę zapłacił Powiat Sandomierski. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie chciał nikomu dokuczyć. 
- Bardzo Kolegów radnych szanuje. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Janusz  Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta – 
powiedział, między innymi, że: 
- Radny - Pan Wojciech Czerwiec - jest niekompetentny: z jednej strony zarzuca, iż Miasto 
robi oświetlenie ulicy powiatowej Salve Regina, jednocześnie wnioskując o wykonanie ulicy 
Mickiewicza , która jest również ulicą powiatową. 
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- Pan Wojciech Czerwiec jest radnym drugą kadencję, a nie wie, że oświetlenie ulic     
  gminnych jest obowiązkiem samorządu gminnego. 
- Nawiązując do wypowiedzi Radnego – Pana Krzysztofa Niżyńskiego – za  pozyskanie tak  
  dużej kwoty dla Miasta przysłowiowo „Czapki z głów”. 
- Jedni  pomagają – jak wyżej, a inni dzwonią do Burmistrza w sprawie przydziału lokalu   
  (Jak w przypadku Pani senator Gosiewskiej i  Pani poseł Kempy.) 
- Są uwagi, że budżet jest budżetem Koalicji - I to jest prawda. 
- W Mieście Sandomierz jest koalicja , która wspólnie z Burmistrzem dogadała się,  
   wspólnie został wypracowany kompromis i wspólnie będą realizowane zadania. 
- Budżet jest realny i wiarygodny. 
- Bardzo ważne jest, że budżet na 2012 rok został przygotowany i będzie uchwalony jeszcze  
   w tym roku. 
- Ma świadomość, podobnie jak pozostali koledzy z Koalicji - ,że  ten budżet nie jest idealny 
   i  nie na miarę naszych aspiracji, ale  z pewnością na możliwości finansowe naszych  
   Mieszkańców. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że; 
- Gratuluje sukcesów w „dogadywaniu się”. 
- Są ludzie, którzy nie chcą się dogadywać z Przewodniczącym Rady. 
- Kultura osobista wymaga, aby każdy mógł się  wypowiedzieć. 
- Nie jest i nie będzie należał do PiS , ale  protestuje przeciwko  mówieniu „takich rzeczy”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, że: 
- Nie widzi nic dziwnego w fakcie, że poseł lub senator występuje do Burmistrza Miasta  
z zapytaniem o lokal na biuro poselskie. 
- Wybrani przedstawiciele Sejmu i Senatu muszą mieć możliwość kontaktowania się  
z wyborcami. 
 
Pan Ryszard Lewandowski   
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jak już podkreślali Przedmówcy, ten budżet nie zadawala wszystkich. 
- Na uwagę jednak zasługuje fakt, że w każdym okręgu jest realizowana jakaś inwestycja. 
- W przeszłości ,”wiele lat do tyłu”, budżet  stanowił ¼,  1/3 obecnego budżetu, a jego 90%  
   pochłaniała „Starówka”. 
- Prosi Państwa Radnych o zweryfikowanie swoich poglądów na temat  przedłożonego  
  budżetu i głosowanie zgodnie z wnioskiem Pani Burmistrz. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta –
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
uchwalenia budżetu  Miasta na 2012 rok: 
 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 15 głosami „za”, przy  5 
głosach „wstrzymujących się”  uchwaliła budżet na 2012 rok podejmując  
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                                                     Uchwałę Nr XIV/138/2011  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował Państwu Radnym, Burmistrzom za sprawne przygotowanie dokumentów, co 
pozwoliło na przyjęcie  budżetu na 2012 rok jeszcze  w roku  2011. 
- Ogłosił 5. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego punktu 
Porządku obrad XIV sesji Rady Miasta. 
 
Ad. 7 
 
Informacja  o działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sandomierzu  za okres  od 
stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że materiały dotyczące tego tematu były do wglądu w biurze Rady Miasta. 
- Poprosił o zabranie głosu Panią  Halinę Komenda – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, która syntetycznie przedstawiła informację mówiąc, między innymi,  
o zadaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oczekiwaniach podopiecznych tej Instytucji.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza: 
 
Pani Mariola Stępień– Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan  Maciej Kuśmierz -  Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
Pan  Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta – opinia pozytywna. 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, 
między innymi, że jest winien Państwu Radnym kilka słów wyjaśnienia. 
- Intencją umieszczenia tego tematu w pracy Rady Miasta  było chęć podsumowania  
minionego okresu. 
- W ostatnim, ze względu na powódź wyjątkowo trudnym okresie, dało się szczególnie   
zauważyć potrzebę  istnienia takiej placówki. 
- Stąd – w porozumieniu z Kolegami Radnymi – próba  zasygnalizowania  tematu. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
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- Podziwia pracę Ośrodka Pomocy Społecznej. 
- Miasto przeznacza ogromne środki na działalność związaną z opieką społeczną. 
- Są osoby niezwykle roszczeniowe, które uważają, że należy się im mieszkanie, pieniądze 
itd. 
- Należy Mieszkańców objętych opieką zatrudniać do wykonywania prostych prac 
porządkowych. 
- Stajemy się miastem  przesadnej ochrony socjalnej. 
 
Wobec braku  dalszych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informacj ę  o 
działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sandomierzu  za okres  od stycznia 2010 
roku do czerwca 2011 roku 
 
Ad. 8 
 
Informacja Burmistrza Sandomierza o pozyskiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych - plany i wykonanie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że w/w Informację przedłożył Burmistrz Miasta Sandomierza. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan  Andrzej Gleń –  Przewodniczący   Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że : 
- Nie wszyscy mają te materiały dotyczące informacji o pozyskiwaniu  środków finansowych. 
- Poprosił o krótką informację n/t jakie środki zostały pozyskane. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że: 
- Informacja o programie sesji Rady Miasta Sandomierza jest ogólnodostępna. 
- Materiały na sesję dla zainteresowanych są dostępne w internecie i w biurze Rady Miasta. 
- Należało się przygotować do dyskusji, bo byłoby stratą czasu  przedstawiać temat  od 
początku dla jednej osoby. 
 
Pan Zbigniew Puławski  
 
Powiedział, że; 
- Po to przychodzi na sesję, aby się „coś dowiedzieć”. 
- Pan Przewodniczący nie szanuje ludzi – nie przyszedł na umówione spotkanie. 
 
 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, że: 
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- Jego zdaniem należy Mieszkańcowi udzielić informacji. 
- Pan Burmistrz może krótko, syntetycznie przedstawić temat. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
- Ta informacja w materiałach na sesję zajmuje niepełne 2 strony. 
- Po zapoznaniu się z treścią (kilka minut) można  dyskutować - merytorycznie. 
- Jeżeli  ktoś chce zadać pytanie, ma wątpliwości  - proszę pytać. 
- Szanuje czas swój i Państwa Radnych. 
- Pan Z. P.*) ma prawo zadać pytanie merytoryczne dotyczące tematu. 
Następnie Pan Przewodniczący przekazał Panu Z. P.*) Informację Burmistrza Sandomierza  o 
pozyskiwaniu  zewnętrznych  środków finansowych  - plany i wykonanie wyjętą z  
otrzymanych materiałów na sesję Rady Miasta. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że: 
- Protestuje przeciwko takiemu traktowaniu radnych i mieszkańca Sandomierza   
- Z powodu nieobecności, poprzednią sesję Rady Miasta obejrzał w Internecie - Pan Ryński 
nie zabrał głosu, chociaż został zaproszony na sesję Rady Miasta. 
- Oddaje Panu P.*) swój głos. 
 
W zawiązku z brakiem głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Informacji Burmistrza Sandomierza  o 
pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych - plany i wykonanie. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwał porządkuj ących  budżet’2011. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta dotyczące 2 projektów uchwał zawierających zmiany  
w budżecie jeszcze na 2011 rok. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. 
 
Pan  Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja  
zaopiniowała obie uchwały pozytywnie. 
Pan  Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki  Mieszkaniowej – jak wyżej opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – jak 
wyżej – opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Przewodniczący obrad:  
- Poddał pod głosowanie pierwszy z projektów uchwał dot. zmian w budżecie 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 2.  „wstrzymujących się od głosu”, 2 osoby nie 
głosowały.) 
Pan Zbigniew Rusak, Pan Michał Saracen, Pan Krzysztof Niżyński oraz Pan Marek Jarema  - 
nieobecność usprawiedliwiona. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła 
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Uchwałę Nr XIV/139/2011 
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 

 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku głosów  
w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu  miasta na 2011 rok. 
 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 2.  „wstrzymujących się od głosu”, 2 osoby nie 
głosowały) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XIV/140/2011 
zmieniająca uchwalę w sprawie  uchwalenia budżetu  miasta na 2011 rok. 

Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla  
Miasta Sandomierza na lata 2011 - 2015 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie Komisji: 
Pani Mariola Stępień– Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały, 
  Wynik glosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XIV/141/2011 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza 
na lata 2011 - 2015  
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2012 roku.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie  komisji Rady Miasta: 
Pani Mariola Stępień– Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej  Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jest to tzw. III sektor. 
- Był na komisji, która zajmowała się tym tematem. 
- Na 7 członków komisji było tylko 3 radnych. 
- Do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na pismo. 
- Pan Burmistrz jest urzędnikiem wynajętym, bardzo dobrze opłacanym i łaski nie robi i „ta 
pensja jest za duża dla tego Pana.” 
- To co dzieje się w kulturze (i nie tylko) jest przede wszystkim smutne – np. dworskie pismo 
„Sandomierzanin”, „Lapidarium” i „Panu Majsaku co wyprawiał”,  brak informacji o pracy 
Rady na stronie internetowej. 
 - Prosi o przykłady  dobrej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. ( np. Stowarzyszenie „Dobrze że jesteś”) 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że; 
- Zagadnienie jest obszerne – odpowiedz przedstawi na piśmie. 
- Na posiedzeniu komisji szczegółowo omawiano zasady współpracy z organizacjami  
pozarządowymi. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że; 
- Pismo przekazał zgodnie z kompetencją Panu Burmistrzowi, otrzymaną odpowiedz przesłał 
Panu Zbigniewowi Puławskiemu pocztą. 
- Nie ma wpływu na frekwencję na posiedzeniach komisji Rady Miasta: nieobecność radnego 
na posiedzeniu komisji usprawiedliwia Przewodniczący Komisji, na sesji – Przewodniczący 
Rady.  
- Nie pełni nadzoru nad Burmistrzem, który został wybrany przez Mieszkańców Sandomierza 
i przed nimi odpowiada za swoje działania. 
- Zgodnie z ustawą o samorządzie i Statutem Miasta Sandomierza rolą przewodniczącego 
rady jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie sesji. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że; 
- Pan Przewodniczący nie ma racji. 
- To Rada ustala pensję burmistrza i akceptuje „wszystkie Jego pomysły” (np. Bulwar 
Piłsudskiego z halą, która do niczego się nie nadaje) 
- „Gdyby jakiś organ zbadał gospodarność w tym Mieście, to byłyby spore kłopoty.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że: 
- Gospodarność bada Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest organem kontrolującym. 
- Pensję Burmistrza Rada ustala na początku kadencji i z własnej inicjatywy nie może jej 
zmienić (ani podwyższyć, ani obniżyć).   
 
Pan Zbigniew Puławski 
 
Powiedział, że: 
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- Burmistrz Sandomierza ma jedną z najwyższych pensji w Województwie Świętokrzyskim  
    - 12 tys. zł. (i jeszcze ma 2 zastępców). 
- Prezydent Kielc ma prawie taką samą pensję , a „Kielce są 10 razy większe”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Państwo radni podpowiadają, że nie jest to sprawa do analizy w tym punkcie Porządku 
obrad. 
- Nie zgadza się z przedmówcą, ale nie chce rozwijać tego tematu. 
 
Pan Zbigniew Puławski 
 
„Wiadomo, bo Pan jest w tej organizacji.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że jest w tej organizacji  z woli wyborców. 
- Z uwagi na brak wniosków zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 
  Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XIV/142/2011 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2012 roku. 
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza  
do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury  
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
powiedział, że: 
- Komisja, której przewodniczył podziękowała dotychczasowemu przedstawicielowi za  pracę 
- Desygnowała na to stanowisko radnego – Pana Piotra Majewskiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, że zgodnie z wolą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum 
Kultury. 
 
 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: „Czy poprzedni nasz kandydat się nie sprawdził?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: ”Kogo Pan Pyta?” 
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Pan Maciej Skorupa 
 
„Radę. Kogo Pan chce.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Zaproponował Radnego – Pana Wojciecha Czerwca. 
- Zapytał: Czy ktoś z Państwa Radnych zechce odpowiedzieć Panu Maciejowi Skorupie. 
- Powiedział, że dotychczasowym przedstawicielem – z woli poprzedniej koalicji – był pan 
Zbigniew Puławski. 
- Jeżeli nawet były jakieś uwagi do dotychczasowego przedstawiciela Rady, to być może  
zostały wyartykułowane na posiedzeniu komisji (Nie każdy chce wypowiadać się publicznie) 
- Kadencja trwała 2 lata, skończyła się i komisja podziękowała Panu Zbigniewowi 
Puławskiemu za pracę. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy komisja zaproponowała Panu Zbigniewowi Puławskiemu powtórne 
kandydowanie? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, że „Z tego co wie” , to nie  proponowała. 
- Zapytał Pana Piotra Majewskiego: Czy wyraża zgodę na kandydowanie na to stanowisko? 
 
Pan  Piotr Majewski  
 
Wyraził zgodę. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zwracając się do Radnego – Pana Piotra Majewskiego zapytał: 
- „Czy pan wie do czego Pan kandyduje?” 
- Jaką radny ma wiedzę na temat kultury? 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dziękuje członkom Komisji za desygnowanie Go na to stanowisko. 
- Ma zamiar wykorzystać dotychczasowe umiejętności zdobyte w dotychczasowej pracy. 
- Przeprasza, że „wszedł na teren Pana Puławskiego” 
- Będzie się starał jak najlepiej wypełniać  swoją funkcję. 
 
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- 2 lata temu zgodził się kandydować do Rady Programowej SCK. 
Zgłaszał Panu Andrzejowi Majewskiemu – Przewodniczącemu Komisji Nauki, Oświaty , 
Kultury i Sportu, że  Statut SCK „Jest chory. Tam są chore zasady” 
   - Rada Programowa powinna być ciałem doradczym i opiniującym działalność SCK. 
   - W SCK pracują młodzi ludzie: Pan Wojciech Dumin – Dyrektor i Pan Grzegorz Świtalski    
     - Dyrektor artystyczny. 
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- W skład Rady Programowej wchodzą 4 osoby powiązane z Urzędem Miasta:  
1. Pan Burmistrz wyznaczył Panią Ewę Kondek – Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego  za 
funkcjonowanie SCK (”sama siebie będzie oceniać”) 
  2. Pan Dyrektor Wojciech Dumin wyznaczył: Panią z BWA oraz Pana Jana Hajduka – 
germanistę i swojego pracownika – Pana Grzegorza Świtalskiego. 
- Na posiedzeniu Rady Programowej nie ma dyskusji merytorycznej. 
- Pan Grzegorz Świtalski nie potrafi napisać protokołu z pierwszego posiedzenia Rady 
Programowej. 
- Mówiący te słowa nie podpisał tego protokołu, „ale reszta rączka do góry”  
- Zaapelował, aby przejrzeć się Statutowi SCK. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-   Przedstawił problem „od zawsze” na styku Rada Nadzorcza – Prezes. 
-   Poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego – Pana Piotra Majewskiego   
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała się” od głosu (2 osoby nie 
głosowały)  
- Poprosił o uzupełnienie  projektu uchwały i wpisaniu „Piotra Majewskiego”  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady 
Miasta Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury  
  Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała się” od głosu (2 osoby nie 
głosowały)  
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIV/143/2011  
w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady 
Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury  
 
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
listopada 2011 roku  nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję Budżetu  
i Finansów 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 roku nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
  Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XIV/144/2011 
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w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 2011 roku  nr 
XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
listopada 2011 roku Nr XIII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości od 01.01.2012 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję  Budżetu i 
Finansów 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie  projekt  uchwały i na podstawie wyników głosowania: 
16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
   

Uchwałę nr XIV/145/2011 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 2011 roku Nr 
XIII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 
01.01.2012 rok. 
 
Ad. 15  
 
Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że Harmonogram Dyżurów radnych  Państwo Radni otrzymali w materiałach na   
   XIV sesję. 
- Zapytał o ew. uwagi dotyczące w/w harmonogramu. 
- Poddał pod głosowanie Harmonogram Dyżurów radnych.  
- Na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”    
   stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła harmonogram Dyżurów Radnych Miasta  
   Sandomierza. 
 
Ad. 16 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, między 
innymi, że: 
- Rozpatrzył pisma skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza (w tym,  
  Pismo Związku Miast Polskich dotyczące  obrony  finansów gmin, pismo dot. zlewni   
  górnej Wisły) 
  Na ręce Przewodniczącego Rady przyszło podziękowanie od Komendanta  Powiatowego  
  Policji  w Sandomierzu za otrzymane od Burmistrza Sandomierza  2 psy, rasy owczarek  
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   niemiecki. 
- Toczy się sprawa protestów  w/s  uchwalenia MPZP „Szpital”. 
- Pan Burmistrz przedstawił MPZP „Nadbrzezie” – prośba o staranną analizę dokumentów. 
(zwłaszcza radnych znających  ten teren) 
- Odbyło się kilka spotkań, w tym: 
                       -  W sprawie przeciwdziałania powodzi zorganizowane przez Radnego – Pana  
                           Zbigniewa Rusaka,  
                       -  W sprawie reaktywowania Spółek Wodnych,  
                       -  W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Ekologicznego Związku Gmin  
                           Dorzecza Koprzywianki. 
-  Uczestniczył w odbiorze budynku socjalnego przy ulicy Lubelskiej. 
- Otrzymuje sygnały o kłopotach z quorum na posiedzeniach komisji  - prośba o ustalanie   
   terminów realnych. 
- Z uwagi na  zbliżający się koniec roku prośba o: 
                - Przygotowanie Planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta na  
                   2012 rok. 
                - Zgłaszanie propozycji tematów do Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na  
                   2012 rok. 
                - Przygotowanie Sprawozdań z działalności w/w komisji w 2011 rok. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - złożył Państwu 
Radnym, Burmistrzom, wszystkim obecnym oraz Mieszkańcom Sandomierza życzenia 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego nowego 2012 roku. 
 
Ad. 17 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Podziękował Kolegom radnym za desygnowanie do rady Programowej Sandomierskiego 
Centrum Kultury zapewniając, że będzie godnie reprezentował Rade Miasta Sandomierza. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
W imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył życzenia Wesołych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Pan  Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, że o godzinie 15.30 przed Ratuszem odbędzie się przekazanie Światełka Pokoju. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza  
 
- Powiedział, że z wypowiedzi Pana Przewodniczącego wynika, że radni bez żadnych 
konsekwencji  mogą nie przychodzić na posiedzenia komisji. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że konsekwencje są. 
- Przedstawił przepisy regulujące przypadek nieobecności  na posiedzeniu  komisji lub  sesji  
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   (nieobecność nieusprawiedliwiona  - potrącenie części diety) 
- Przeprosił Pana Zbigniewa Pulawskiego) za  nieobecność na umówionym spotkaniu i 
wyjaśnił przyczyny nieobecności. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Należy naprawić Statut Sandomierskiego Centrum Kultury.  
- Źle się dzieje: jest układ dwunastu i właściwie nie ma opozycji. 
- Nie widzi, aby Miasto miało jakąś strategię rozwoju. 
- Wciąż podnoszone są opłaty. 
- RIO nie ocenia  gospodarności, a niegospodarność „aż piszczy”: Piszczele, 2,5 mln zł  na 
  osiedlu, na Wybrzeżu Piłsudskiego) 
-  Radni „klepią  pomysły Burmistrza”. 
- Źle pracują urzędnicy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego np.  „Szpital”, 
  ulica Kręta, itd.) 
- W Mieście nie ma mediów. 
- Sam „Ojciec Mateusz” wszystkiego nie uzdrowi. 
- Pan Przewodniczący „powinien wziąć się do roboty”. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Powiedział, że: 
- Pan Zbigniew Puławski nie może o wszystko obwiniać  Rady Miasta. 
- „Mieszkańcy mnie oceniają co 4 lata, Pana też.” 
- Zarzuty w stosunku do Wiceprzewodniczącego Rady - Pana Ryszarda Lewandowskiego 
okazały się bezpodstawne. (dot. oświadczenia majątkowego radnego) 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Przypomniał o zaproszeniu na Spotkanie opłatkowe, które Państwo Radni otrzymali – 
najbliższy piątek  o godzinie 9. w Ratuszu. 
 
Ad. 19 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XIV 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 
 
 
 


