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                                                          Protokół Nr 12 
                                 z  XII  sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                         24. czerwca 2015 roku –  Ratusz 

 

 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 

Godz. zakończenia  sesji –  14.10 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył XII sesję 

Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego 

– Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło- Asystent Burmistrza Sandomierza, 

Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek 

Komunalnych oraz wszystkich  zgromadzonych Gości. 

 

W  XII sesji udział wzięło  19  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 

obecności.     

Radni – Pan Janusz Czajka i Pan Marcin Marzec usprawiedliwili swoja nieobecność.  

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum.   

 

Ad. 2 

 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  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 Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

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

Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 

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

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

Sandomierza. 

 

 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
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- Poprosił o uzupełnienie  Porządku obrad  XII  sesji Rady Miasta  Sandomierza  o  2 projekty 

uchwał, uzasadniając potrzebę ich podjęcia:   

- W sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską 

Sandomierz (Projekt uchwały  został zaopiniowany przez merytoryczną komisję Rady 

Miasta). 

- Zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu  targowiska „Mój Rynek” przy Placu 

3 Maja  w Sandomierzu (Przychylenie się do wniosku złożonego przez osoby prowadzące 

handel na targowisku „Mój Rynek”. 

   

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

-  Interwencje w  sprawie  wydłużenia godzin   handlu   miały miejsce podczas Dyżurów 

Radnych- Wniosek jest w pełni uzasadniony- zwłaszcza w sezonie letnim.  

- W związku z tym ,że  zgodnie z podjętą uchwałą desygnowanie   może nastąpić  wyłącznie 

w drodze uchwały prosi  Państwa Radnych o  wprowadzenie do  Porządku obrad dzisiejszej 

sesji   projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 

 

W związku z obecnością na sali rodziców  z małymi dziećmi  złożył wniosek o przeniesienie  

punktu 15. Porządku obrad : Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 

rok  na początek sesji. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Dzisiejsza sesja jest przede wszystkim sesją absolutoryjną i  ten punkt  Porządku obrad jest 

najważniejszy. 

- Jest zdziwiony, że  radny  z takim doświadczeniem usiłuje  zaburzyć porządek i tradycję 

sesji absolutoryjnych. 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 

 

Złożył wniosek, aby punk 15.  został rozpatrzony  jako punkt 8.   po  punkcie 7. Porządku 

obrad sesji. 

 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał: 
Kto z Państwa radnych wyraża zgodę na: 

 
Wprowadzenie do  Porządku obrad  XII sesji: 
 
- Projektu uchwały w sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 
przez Gminę Miejską Sandomierz 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu. 

 

- Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu  targowiska „Mój 

Rynek” przy Placu 3 Maja  w Sandomierzu 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 

przychyliła się do wniosku Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 

 

Następnie  Pan Przewodniczący zapytał: Kto jest za wprowadzeniem do   Porządku obrad XII 

sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta 

Sandomierza do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ? 

 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu. 

Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Przewodniczącego Rady Miasta  

Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zapytał Radnego – Pana Andrzeja Glenia 

czy podtrzymuje swój wniosek w sprawie przesunięcia punktu 15. Porządku obrad  sesji? 

 

Pan Andrzej Gleń -  Radny Sandomierza 

 

Powiedział, że: 

- Wniosek o przeniesienie  punktu 15. podtrzymuje.    

- Decyzję dotyczącą kolejności rozpatrzenia  tego punktu pozostawia Przewodniczącemu 

Rady Miasta. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Zaproponował  przeniesienie punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2015 r. jako punkt 8. (tj. po  rozpatrzeniu punktu 7. Porządku obrad XII sesji). 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu. 

 
Rada Miasta Sandomierza uwzględniła w/w wniosek. 
 
Następnie Pan Przewodniczący  uwzględniając  przegłosowane zmiany  przedstawił  Radnym  
do akceptacji Porządek obrad XII sesji Rady Miasta Sandomierza - jak niżej: 

 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

 2. Powołanie sekretarza obrad. 

 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze  

     sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 
1
 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   

     z wykonania  budżetu za 2014 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza) 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium   

      Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza,  

                                                 
1
 Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu  za 2014 rok Państwo Radni otrzymali  w 

terminie ustawowym. 
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      Zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego  

      2000 r. z późn. zm. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (Wniosek  

        Burmistrza  Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  

      na realizację w 2015 roku zadania: “Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w  

      miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. (Wniosek Burmistrza  

        Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  

      ławników do sądów powszechnych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  

      parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

      parkowania na terenie Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 

       komunikacji miejskiej. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym  

      przez Gminę Miejską Sandomierz. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu  targowiska  

      „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja  w Sandomierzu. 

20. Podjęcie  uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do  

      Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

21. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o 

      działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

22. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
23. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

 

- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XII sesji Rady Miasta Sandomierza  z 

uwzględnieniem proponowanych zmian. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się”. 

 

- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XII sesji Rady Miasta Sandomierza  

jak wyżej. 

 

Ad. 4 

                     Przyjęcie Protokołu z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że  

- Protokół z VIII   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 protokołu. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie protokół z VIII   sesji Rady  

   Miasta Sandomierza. 

Wynik głosowania:  19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

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

Rady Miasta Sandomierza. 
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Ad. 5 

               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

                                                   Sprawozdanie  

z realizacji zadań w okresie od 29.05.2015 roku do 24.06.2015 przedstawione na sesji 

Rady Miasta Sandomierza 24 czerwca 2015r. 

„Panie Przewodniczący, Szanowna  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. 

Z najważniejszych spraw pozwolę sobie wymienić: 

 Przeprowadzono wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 

 Wysłano 222 wezwań przedsądowych do zapłaty dot. użytkowania wieczystego. 

 Wydano 254 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 

 Trwa przebudowa ul. 11 Listopada. 

 W dniu 28.05.2015 r. podpisana została umowa dot. postępowania pn. Remont ulicy II 

Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510. 

 W dniu 22.06.2015 r. podpisana została umowa dot. postępowania pn. Remonty 

cząstkowe dróg gminnych               o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta 

Sandomierza.  

 Przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek 

organizacyjnych miasta w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r. – w dniu 

22.06.2015 r. dokonano wyboru wykonawcy, został nim Bank Spółdzielczy w 

Sandomierzu.  

 Rozpoczęte zostały prace remontowe na ul. Reymonta                i Frankowskiego 

 Przygotowana została dokumentacja dot. zadania pn. Park Miejski – aktualizacja 

dokumentacji projektowej (składanie ofert do 29.06.2015). 

 Wyłoniony został wykonawca na roboty remontowe                   w pomieszczeniach 

Miejskiego Stadionu Sportowego – (zg. z decyzją Sanepidu).  

 podpisane zostały umowy dot. następujących zadań: 

1. Remonty chodników po pozimowej ocenie stanu technicznego na terenie miasta 

Sandomierza.  

2. Remont ulicy Mariackiej w Sandomierzu od km 0+100              do km 0+300 . 

3. Remont ul. Sokolnickiego w Sandomierzu od km 0+000   do km 0+230 nr drogi 

gminnej 372124T.  

4. Remont kominów oraz wymiana stolarki okiennej                        i drzwiowej w 

Przedszkolu Samorządowym nr 3                           w Sandomierzu przy ul. 

Słowackiego 9.  

5. Remont łazienek i ogrodzenia oraz uszkodzonych elementów elewacji zewnętrznej 

budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu.  

Odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych. 

1. 28.05.2015 r. - Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego. 
2. 29.05.2015 r. - Rozstrzygnięto konkursu „Słowa zamiast bomb” - ideą 

przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na problematykę 
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przemocy, promowanie postaw prospołecznych i wskazanie 

konstruktywnych  sposobów rozwiązywania konfliktów. 

3.  1.06.2015 r.- „Dzień Dziecka” - piknik rekreacyjny, Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji wraz z innymi podmiotami przygotował atrakcyjny program. 

4. 2.06.2015 r. - Warsztaty "Fizyka cząstek elementarnych” - w związku z 

międzynarodową konferencją z fizyki cząstek elementarnych "Low-x 2015", która 

odbędzie się w dniach 1-5 września 2015 r.                       w Sandomierzu, zostały 

przeprowadzone warsztaty popularnonaukowe dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z Sandomierza. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, 

wzięło w nich udział 22 gimnazjalistów oraz 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

5. 6-7.06.2015 - V Ogólnopolski Festiwal Nieskończonych Form Mleka "Czas 

Dobrego Sera" - w pierwszy czerwcowy weekend do Sandomierza już po raz piąty 

przybyli serowarzy z całej Europy, a w ślad za nimi tysiące smakoszy sera; podczas 

festiwalu można było spróbować blisko 350 rodzajów sera, m.in. z Polski, Włoch, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii i Holandii;  

6. 8.06.2015 r. - Podsumowanie konkursu profilaktycznego „Zdrowo i bezpiecznie 

się rozwijam” - projekt opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sandomierzu adresowany był do sandomierskich 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych.  

7. 12.06.2015 r. - Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Piotra Nurowskiego - 

tablica została umieszczona na murze kamienicy Rynek 28a, w której mieszkał Piotr 

Nurowski;  

8. 20.06.2015 r. – „Wianki - Noc Świętojańska” - 21.06.2015 r. - „Dni Sandomierza-

Truskawkowa Niedziela” .  

 

Sport. 1.27.05-2.06.2015 r. - Zawody Łodzi Smoczych "Dragon Lady" we Florencji – w 

zawodach wzięły udział załogi               z Polski, Niemiec, Włoch, Szwecji i Austrii; 

zawodniczki                   z Polski zdobyły trzecie miejsce; Sandomierski klub "Amazonek" 

reprezentowała Ewa Węgrzyn, 
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1. 29-31.05.2015 r. - V Świętokrzyskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 

Sandomierz 2015 – w igrzyskach uczestniczyło 200 niepełnosprawnych zawodników, 

ponad 50 trenerów i opiekunów z całego województwa świętokrzyskiego, m.in. z 

Jędrzejowa, Skarżyska – Kamiennej, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Niemienic, 

Sandomierza, Buska – Zdroju; podczas trzydniowych zawodów sportowcy zmierzyli 

się w takich dyscyplinach jak: kolarstwo, biegi przełajowe, lekkoatletyka; zmagania 

odbywały się na sandomierskich obiektach: Miejskim Stadionie Sportowym, w Parku 

„Piszczele” oraz na Bulwarze  im. Marszałka Piłsudskiego; wszyscy zawodnicy 

bardzo chętnie uczestniczyli w sportowych zmaganiach, każdy osiągnął sukces na 

miarę swoich możliwości; celem imprezy była popularyzacja lekkiej atletyki i 

kolarstwa jako dyscyplin sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

2. 29.05.2015 r. - Bieg „PolRun” w Sandomierzu - miasto Sandomierz znalazło się na 

trasie wyjątkowej sztafety organizowanej z okazji 80-lecia istnienia firmy 

„Polpharma”; w biegu o długości 960 km wzięło udział ponad 700 uczestników. 

Biegaczy łączył wspólny cel charytatywny, liczba uczestników sztafety oraz suma 

przebiegniętych przez nich kilometrów zostanie przeliczona na letnie wyjazdy 

kolonijne dla dzieci z domów dziecka, 

3. 31.05.2015 r. - Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Burmistrza Sandomierza - 

w turnieju startowało 207 karateków z 24 ośrodków z całego kraju.  

4. 13.06.2015 r. - VI Sandomierski Rajd Papieski - tegoroczna trasa rajdu wiodła od 

Sandomierza przez Skotniki Sandomierskie, Koprzywnicę do Sulisławic; wzięło w 

nim udział blisko 1000 uczestników.    

                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował 

Panu Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

- Powiedział, że na wniosek Pana Andrzeja Bolewskiego  Rada Miasta podjęła uchwałę o 

przeniesieniu basenów na Osiedle Huta. 

- Zapytał: Jaki był koszt przeniesienia tych basenów ? Kto będzie nimi zarządzał: MOSiR czy 

Spółdzielnia ? 

 

Pan  Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Był inicjatorem  przeniesienia basenu z Bulwaru  na  Osiedle przy ulicy Baczyńskiego. 

- Przed sezonem zimowym basen musi być złożony i nie ma znaczenia czy zostanie rozłożony  

w dotychczasowym miejscu, czy  na Hucie  będzie to koszt 12 tysięcy zł. 

- Zaprasza na otwarcie basenów odbędzie się 27 czerwca br.  

- W pierwszym dniu   kąpiel w basenie będzie bezpłatna , w kolejne dni – zgodnie z 

regulaminem. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Wraz z dwoma radnymi cyt.”z tamtej części miasta”  złożył wniosek  o przeniesienie  

basenów. 

- Cieszy  fakt, że Pan Burmistrz przychylił się do tej prośby. 
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- Lokalizacja  na bulwarze Piłsudskiego nie sprawdziła się : „Przy każdym podniesieniu wody 

one były demontowane” za jakiś czas  nie było by co skręcać. 

- Został złożony wniosek  o środki unijne na budowę aqwaparku (jest już dokumentacja) i po  

aprobacie Urzędu Marszałkowskiego  Sandomierz wzbogaci się o profesjonalny obiekt, który 

będzie służył  mieszkańcom i turystom. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Cieszy się, że  na Portowej  zostanie  zbudowane Centrum Sportu i Rekreacji. 

- Chciałby przypomnieć, że za  wykonanie projektu tego Centrum Miasto  zapłaciło 357 

tysięcy zł. 

 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza zamknął  rozpatrzenie punktu 5. Porządku obrad  VIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przypomniał, że  obecnie 

Rada debatuje  na temat  Informacji Burmistrza. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierz 

 

Powiedział, że: 

-  „Odnoszę   się do basenów.” 

- Cieszy się, że  „robi się dużo dla  mieszkańców. 

 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Powiedział: 

- Odbyło się walne zgromadzenie Spółki SORH. 

- Jaki jest stan zadłużenia Spółki na dzisiaj ? 

- Wiadomo już , że  Spółka przegrała proces  w/s podatku VAT. 

- O jaką kwotę chodzi?, jakie odsetki ? i jakie jest łączne, również wobec banku, zadłużenie ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierz 

 

Powiedział, między innymi: 

- Chciał o tej sprawie powiedzieć w  wolnych wnioskach. 

- Walne Zgromadzenie odbyło się w ostatni piątek i Zarząd Spółki nie uzyskał absolutorium. 

- Kolejnym etapem będzie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i dokonanie 

wyboru nowych Władz. 

- Spółka musi zwrócić 600 tysięcy zł  Urzędowi Skarbowemu (może  US wyrazi zgodę na  

spłatę w ratach). 

- SORH ma trudności finansowe i organizacyjne. 

- Bieżące funkcjonowanie Spółki  odbywa się w sposób prawidłowy. 

- Należy  jednak  przedstawić  „nowy pomysł” na funkcjonowanie  SORH.  

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział: 



 

9 

 

- Gwoli sprawiedliwości na podkreślenie zasługuje fakt, że  zadłużenie o którym mowa, jest 

efektem  działalności  poprzedniego Zarządu i poprzedniej Rady Nadzorczej. 

- Nieprawidłowości , o których wyżej  wykrył i ujawnił   obecny Prezes i  Zarząd. 

 

Ad. 6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 

- Państwo radni  materiały dotyczące  rozpatrzenia w/w punktu otrzymali  w  terminie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami: 

-Sprawozdanie Finansowe wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 

zawierające   informację o stanie mienia  wraz z objaśnieniami. 

- Państwo radni otrzymali również  Uchwałę  Nr 47/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach w sprawie  opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu  terytorialnego i 

objaśnieniami. 

Skład orzekający  postanowił zaopiniować  pozytywnie  przedstawiony przedłożone przez 

burmistrza Sandomierza  sprawozdania z wykonania  budżetu za 2014 roku. 

                             W związku z wątpliwościami  zgłoszonymi przez Panią Teresę 

Prokopowicz – Radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – w celu wyjaśnienia  

wątpliwości dotyczących dokumentów przekazanych Radnym - Pan Robert Pytka – 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 5. minutową przerwę w obradach. 

 

                               Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza wznowił obrady XII sesji Rady Miasta Sandomierza i powiedział, między 

innymi: 

- Podczas przerwy przeprowadzono krótką analizę dokumentów dotyczących  podjęcia w/w 

projektu uchwały. 

- Zgodnie z procedurą, znając opinię RIO,    nad  materiałami  debatowała  Komisja 

Rewizyjna. 

- Komisja Rewizyjna przygotowała  Wniosek, który - zgodnie z procedurą -przekazała 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Miasta 

Sandomierza. 

- W związku z faktem, że Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przebywa  na zwolnieniu lekarskim,   do odczytania wniosku Komisji Rewizyjnej 

upoważniony został Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

                               Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  

-Odczytał treść Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2015 

roku w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2014 rok 

(stanowiący załącznik do protokołu). 

- Zaprosił do dyskusji. 

- Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2014 rok  

(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                             Uchwały Nr XII/88/2015 

w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Ad. 7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   

z wykonania  budżetu za 2014 rok. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przystąpił do  procedury 

podjęcia uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  z wykonania  

budżetu za 2014 rok: 

- W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie odczytany Wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie  udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2014 rok 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Radę Miasta Sandomierza przyjęty jednogłośnie.  

- Przypomniał zebranym, ze uchwałę w sprawie  absolutorium Rada podejmuje bezwzględną 

większością głosów w sposób jawny zgodnie z art. 28a, ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Sandomierza  z wykonania  budżetu za 2014 rok. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 

Sandomierza  jednogłośnie   podjęła 

 

Uchwałę Nr XII/89/2015 

w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  z wykonania  budżetu za 

2014 rok. 

 
Ad. 8 
 

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

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Powiedział, że zgodnie z wolą Rady  Miasta Sandomierza w punkcie 8. Porządku  obrad 

zostanie rozpatrzony  projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie na 2015 rok. 

-  Poprosił Burmistrza Sandomierza o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały powiedział, między innymi: 

- Projekt  uchwały dotyczy  zadań, które – w przekonaniu mówiącego te słowa - należy 

wykonać. 

- Środki finansowe na te zadania  zostały wygospodarowane: przy realizacji inwestycji- 

”Budowa ulicy 11. Listopada, usług remontowych w szkołach oraz rezygnacji z zakupu 

samochodu dla Urzędu Miasta.” 

- Zmiany dotyczą: 

1.  Budowy placu zabaw  na Osiedlu Szpital (ulica Schinzla i Milberta) 
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2. Utwardzenia ulicy Przemysłowej (teren przejęty po PGKiM). 

3. Remontu budynku Stadionu. 

    Nie został jeszcze rozstrzygnięty spór pomiędzy projektantem Stadionu a wykonawcą    

    inwestycji, ale Miasto jako  właściciel musi  wykonać zalecenia Sanepidu (groźba      

    wyłączenia z użytkowania). 

4. Zakupu schodołazu dla Gimnazjum Nr 1 (Przebyta choroba uniemożliwia uczestniczenie  

    dziecka w zajęciach szkolnych, które odbywają się na  różnych kondygnacjach) 

5. Płac i zakupów na przeprowadzenie imprez z szeroko  rozumianą profilaktyką dla dzieci 

    i młodzieży z Sandomierza. 

6. Dofinansowania zakupu samochodu – radiowóz dla Sandomierskiej  Policji. 

Kontynuując Pan Burmistrz powiedział: 

- Najwięcej emocji wśród Radnych   budzi realizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy 

Schinzla. 

W tej sprawie były prowadzone rozmowy,  konsultacje z Mieszkańcami Osiedla dotyczące, 

między innymi,  wyposażenia placu zabaw. „Pierwsze  decyzje w tej sprawie podjął mój 

poprzednik.” 

-  Obecnie jest przygotowany  projekt na kwotę, wg kosztorysu, w wysokości 210 tys. zł 

.”Myślę, że po przetargu ta kwota będzie niższa.” 

Wstępne  wyliczenia były dwukrotnie wyższe. 

- Na tym terenie, na którym poza  blokami wspólnot mieszkaniowych  są również obiekty 

Starosty, szpitala-   jest budynek komunalny wybudowany przez Pana  Ryszarda Grzyba. 

- Jeżeli decyzja Rady  będzie „na tak”, to służby  miejskie są przygotowane i zostanie 

ogłoszony  przetarg. 

Jeżeli „na nie” to temat będzie otwarty i pozostają pytania: Gdzie ?, W jaki sposób? I „Nie 

będzie to przysłowiowo z dnia na dzień”. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
 

Powiedział, między innymi: 

- Pomimo  burzliwej dyskusji na posiedzeniu członkowie Komisji  zaopiniowali pozytywnie  

kwotę  przeznaczoną na budowę placu zabaw dla dzieci (który jest  tam niewątpliwie 

potrzebny). 

- Emocje  budzi natomiast miejsce, na którym ten plac zabaw ma stanąć. 

- Przed laty został wykonany plan zagospodarowania tego terenu, który   wskazuje, gdzie 

będą  bloki mieszkalne, gdzie drogi, itd. Zaplanowano również dwa place zabaw dla dzieci 

„które dziwnym zbiegiem okoliczności  zapomniano wybudować”. 

- W miejscu gdzie obecnie  planuje się  plac zabaw  - zgodnie z planem ma powstać   

kilkuklatkowy , czterokondygnacyjny blok mieszkalny oraz zgodnie z przepisami   

zaplanowano sklep wielobranżowy dla tego osiedla. 

-Komisja Budżetu i Finansów stwierdziła  jednoznacznie, że zainwestowano   ogromne środki 

na pełną infrastrukturę i zagospodarowanie tego placu (wszelkiego rodzaju instalacje gazowe, 

wodociągowe, kanalizacyjne, i elektryczne) i  nie ma potrzeby z tego rezygnować  i tracić 

wiele milionów  zł. 

- Plac zabaw powinien powstać  w miejscu, gdzie został zaplanowany, zgodnie z planem 

pierwotnym, który obowiązuje do dnia dzisiejszego i którego  nikt nigdy nie zmienił. ”Robi 

się zawieruchę wokół tematu, który nie istnieje.” 

- W przypadku budowy placu zabaw nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, tego typu 

obiekt buduje się na zgłoszenie (czas oczekiwania - maksymalnie 5 dni) 



 

12 

 

- Innym aspektem jest  sprawa lokalizacji placu zabaw  - obecnie są to już  tereny Wspólnoty i 

wyrażenia  przez Wspólnotę zgody w miejscu, gdzie zostały zaplanowane – „Trzeba ze 

Wspólnotą rozmawiać. Wspólnota ma również swoje 4 bloki.” 

- Zrobiono awanturę  i odgrzano kaszankę wyborczą z września 2014 roku, a można było 

„normalnie spotkać się” i uzgodnić miejsce. Radni do chwili otrzymania projektu uchwały na 

sesję  nie wiedzieli , że „coś się buduje”. 

- Reasumując: Członkowie  Komisji Budżetu i Finansów opiniują  pozytywnie 210 tys. zł na 

plac zabaw dla dzieci  i wnioskują  o zweryfikowanie  lokalizacji tego placu. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Rozmowa na temat placu zabaw trwa od 2012 roku. 

 – Już w Protokole z XXI sesji Rady Miasta  Sandomierza z 22 sierpnia 2012 roku ówczesny 

Burmistrz – Jerzy Borowski  powiedział, że nic się nie stanie jak miasto wybuduje Ogródek 

Jordanowski i boisko sportowe. 

- W 2013 roku  Pan Marian Ciągło „Świętej pamięci  Prezes Sandomierskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego, który wybudował te bloki, za które jesteśmy wdzięczni” 

powiedział, że  na innych sandomierskich osiedlach  to samorząd dba o infrastrukturę. 

- Uważa, iż Miasto stać na to , aby na osiedlu na którym  mieszka już 500 rodzin zrobić plac 

zabaw „To jest jedyne miejsce, gdzie można zrobić plac zabaw i boisko.” 

Dla przykładu: w 2008 roku  został wykonany projekt  na budowę aquaparku na ulicy 

Portowej za 365 tys. zł, który przewidywał powstanie: budynku, altany, boiska do piłki 

plażowej, itp.) 

Dlaczego mieszkańcom  na Hucie daje się 10 mln. zł, a jest problem z kwotą 210 tys. zł . 

- W 2014 roku Burmistrz Sandomierza  informuje  o realizacji  projektu: Plac zabaw przy 

ulicy Schinzla - Konsultacje się odbyły i „mieszkańcy bloków  chcą plac zabaw w tym 

miejscu”. 

Nie chcą  sklepu, bo w pobliżu jest Groszek, Biedronka i Kaufland. 

- Kolejne konsultacje z mieszkańcami osiedla odbyły się  w bieżącym  roku w maju 

„Szanowna Rada interesuje się tym  dopiero teraz, dziwi dlaczego nie wcześniej.” 

- 9 czerwca 2015 roku  Burmistrz wydaje decyzje o warunkach zabudowy osiedlowego placu 

zabaw. 

- Jest decyzja, obiecał ten plac zabaw Burmistrz Borowski, obiecał Burmistrz 

Bronkowski.”Nie zmieniajmy lokalizacji.” 

- Wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów  niektórzy radni chcieli ten plac zabaw wyrzucić i 

głosowali poszczególne punkty – „To nie bzdura, wszystko było nagrywane.” 

 

Głos z sali „Może Pan nagrywa.” 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 

 

„Ja nie nagrywam. Bardzo proszę , aby plac zabaw był w tym miejscu.” 

 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

-  Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  wprowadzono jakieś nowe zasady i 

„zaczyna się   nad projektem uchwały głosować poszczególne działy”. 
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- Prosi radcę prawnego Urzędu , aby „wyjaśniła Koalicji i przewodniczącemu, że cyt. 

”manipulując” przy  projekcie uchwały nie zwracają uwagi na załączniki i cyt. „Jest ta 

uchwała do wyrzucenia do kosza, ponieważ  strzelili  sobie panowie w kolano”,  „zarządzili 

reasumpcję”  

  Cyt. „Na przyszłość jak ktoś się nie zna na prawie, niech  zasięgnie informacji jak się 

proceduje.” 

 

Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów nie było żadnej reasumpcji – Komisja była 

nagrywana, podobnie jak dzisiejsza sesja. 

- Jest cyt. „zaklepane 210 tys. zł na plac zabaw”. 

- „Żeby było ciekawiej nie ma  uchwały, która wprowadza  tę inwestycję jako zadanie 

miejskie Panie Burmistrzu.” 

- W  pierwszej kolejności  należało   przedłożyć do ew. akceptacji uchwałę wprowadzającą tę 

inwestycję, uzyskać akceptację Rady Miasta   i wtedy można  dyskutować o miejscu, o 

dokumentacji i wielu innych sprawach,  

„W związku z tym w  dniu wczorajszym  rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o pieniądzach, a 

nie o lokalizacji placu zabaw.” 

 

Pani Mariola Stępień – Radna Miasta Sandomierza 

 

Zwracając się do  Przedmówcy powiedziała, że: 

- Na posiedzeniu Komisji,  w wyniku pierwszego glosowania, Członkowie Komisji  

większością głosów  odrzucili te kwotę.- „Proszę mówić prawdę.” 

- W poprzedniej kadencji był budowany plac zabaw na ulicy Żółkiewskiego, teren też był 

uzbrojony a cyt. „Wszyscy poszli za placem zabaw”. 

- Plac zabaw powinien być w tym miejscu, bo jest to osiedle młodych ludzi, młodych rodzin. 

 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Pan Burmistrz i wszyscy Radni dostali mandat zaufania od wyborców. I jesteśmy radnymi  

dla całego Miasta. 

- Uważa, że argumenty  radnych: Marioli Stąpień i Roberta Kurosza „są jak najbardziej 

zasadne”. 

- Nie będzie pytał, kto z radnych był na osiedlu i rozmawiał z mieszkańcami o ich potrzebach.  

- Trzeba zrobić coś dobrego dla mieszkańców. 

- Trzeba tym mieszkańcom stworzyć odpowiednie warunki, a osobiste zatargi przysłowiowo 

schować do kieszeni. 

- „Na placu zabaw nie będzie się bawił Pan Kurosz , czy ja tylko robimy to dla najmłodszych 

z naszego miasta.” 

- Tereny Starosty są pod budownictwo jednorodzinne, a jeżeli chodzi o  budownictwo 

wielorodzinne, to w bloku  nowo wybudowanym bloku przy Schinzla 3 są  jeszcze wolne 

mieszkania. 

- „ Jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy zostali w naszym mieście, aby  dobrze im się żyło 

pokażmy, że jesteśmy zgodna Radą, że potrafimy coś dla nich zrobić.” 

- Nie ma - dla radnego mówiącego te  słowa-  znaczenia czy chodzi o Osiedle Huta czy o 

nowe Osiedle. 
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 ”Myślę, że  dla większości z Państwa człowiek jest człowiekiem i nie ma znaczenia, po 

której stronie Wisły mieszka.” 

- „Zagłosuję” za placem zabaw i   za boiskiem,  „Które jest tam zaplanowane”. 

 

Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Mieszka  na Osiedlu Szpital w domu jednorodzinnym i tam gdzie mieszka jest pustynia. 

- Stara się zrozumieć wszystkich. 

- Każdy z radnych ślubował, że będzie dbał, aby Miasto się rozwijało. 

- Ktoś zaplanował zagospodarowanie konkretnego terenu, a ktoś inny na jakimś etapie  tego 

nie zrealizował. 

- Czy mając  38 milionów długu   stać Miasto  na przeznaczenie uzbrojonego terenu  na plac 

zabaw ? 

„To nie jest tak , że ktoś jest „na nie”– tylko jako radni chcemy dbać o rozwój miasta.” 

 - Należy pamiętać, że nadal są w Sandomierzu  rejony  gdzie nie ma kanalizacji, gdzie nie ma 

doprowadzonych mediów. 

- Przypomina, że są to pieniądze wszystkich mieszkańców Sandomierza. 

- Na koniec: patrzmy na Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego –”Chyba jakieś 

prawo obowiązuje”. 

- „Ja też miałem małe dzieci i chodziłem na plac zabaw na sąsiednie osiedle i nie było 

żadnego problemu.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

-  Nikt z radnych nie neguje, że na Szpitalu potrzebny jest plac zabaw i boisko. I jak będą 

pieniądze, to kiedyś będzie, ale nie w tym miejscu („Bo miasto jest zadłużone i na pewne 

rzeczy nie ma pieniędzy”). 

- Pozostaje pytanie: dlaczego Radna Mariola Stępień i inni radni   nie protestowali jak 

powstawały  pierwsze bloki  na tym osiedlu, a nie było placu zabaw ?- Chociaż był w planie. 

- Jako Miasto wydaliśmy kilkaset tysięcy zł  na uzbrojenie tego terenu (jest gaz, woda, 

energia elektryczna, kanalizacja) i przysłowiowo lekką ręką  pozbywamy się   miejsca, gdzie- 

jak miasto zacznie się rozwijać -  za rok , 2 lub 3 mógłby powstać  budynek z mieszkaniami 

dla kolejnych rodzin. 

- Bardzo dobrze, że Starosta sprzedaje tereny pod budownictwo jednorodzinne. 

- Mamy nadzieję, że Pan  Burmistrz również uporządkuje Osiedle Kruków i sprzeda teren 

przyszłym właścicielom domów jednorodzinnych. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek- Radna Sandomierza 

 

Zapytała: Czy jest uchwała Wspólnoty mieszkaniowej cyt. ”Co Wspólnota chciałaby na tym 

terenie?” 

 

Pani Mariola Stępień – Radna Sandomierza 

 

Powiedziała: 

- Zwracając się do Radnego Wojciecha Czerwca, że  jak budowano bloki na tym osiedlu , to 

w sprawie  placu zabaw składała interpelację. 
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- W odpowiedzi  ówczesny Burmistrz zapewnił, ze  plac zabaw jest zaprojektowany i  tam 

powstanie. 

- Został wybudowany plac zabaw przy ulicy Żółkiewskiego,   powinien być i na  Osiedlu 

Szpital, „żeby dzieciaczki miały się gdzie bawić. Naprawdę tam jest pustynia.” 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- „Przyczepiono” Mu etykietkę przeciwnika  budowania placu zabaw, chociaż będzie 

głosował za jego powstaniem. 

- Reprezentuje cyt. „tamtą część Miasta”, którą  w 2010 roku spotkało  nieszczęście- powódź. 

Przy likwidowaniu szkód po powodzi Miasto nie dało ani złotówki – Wszystkie środki 

przeznaczone na odbudowę  przyszły z budżetu Państwa i cieszy fakt, że nie został  tym 

zadaniem obciążony budżet gminy. 

Na podkreślenie zasługuje  również to, że z pieniędzy tzw. powodziowych wyremontowano 

ulicę Przemysłową argumentując, że  została zdewastowana  przez  amfibie i czołgi. 

- Obecnie  prawa   strona Sandomierza rozwija sią, dzielnica otworzyła się na inwestorów. – 

„Niezrozumiałym jest to, że niektórych to boli” (Chociaż 60% podatków wpłacanych do  

Miasta pochodzi z „prawej strony”) 

-  Ad vocem do Radnego – Roberta Kurosza – Wniosek złożony przez Miasto o przyznanie 

środków na budowę aquaparku prawdopodobnie zostanie odrzucony (wpisano „budowa”, 

zabrakło sława „rewitalizacja”). 

Dlatego nie należy  przysłowiowo dzielić „skóry na niedźwiedziu”. 

- Na Osiedlu Huta też są zasoby mieszkaniowe gminy, a budując plac zabaw   Miasto i 

Spółdzielnia sfinansowały zadanie „po połowie” fif/ty-fif/ty 

Następnie Pan Andrzej Bolewski  przeczytał pismo mówiące, że: 

- W wyniku odstępstwa od Uchwały Rady Miasta Sandomierza  w sprawie powołania 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstała Spółka komercyjna Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego działająca na tym terenie. 

- Pierwotnie mieszkania te  nigdy nie były własnością  Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego. 

- Zapadła decyzja o sprzedaży mieszkań – Obawiając się jednak  problemów  ze sprzedażą  

ustalono cenę mieszkań –w wysokości 2 800 zł za m kw. 

- W tym czasie  cena rynkowa   mieszkań w Sandomierzu  kształtowała się na poziomie  

  3 200 zł – 3 300 zł  za m kw. (różnica 400 zł na m kw.- ogółem strata 8 600 000 zł) 

- Mieszkania schodzą jak ciepłe bułeczki. Zainteresowani kupują po 2,3,4 mieszkania.(Te 

puste mieszkania, o których dzisiaj mówiono  mają właścicieli) 

- Konsekwencją zaniżonej ceny za metr  kwadratowy, jest odstąpienie przez  Spółkę  

komercyjną od  wybudowania  infrastruktury towarzyszącej zatwierdzonej  planem (w tym 2 

placów zabaw). 

Decyzją Ministerstwa  Sandomierski TBS zostaje rozwiązany jako podmiot działający 

niezgodnie z ustawą. 

- Decyzja   o nowej  lokalizacji placu zabaw – ingerująca w plan  pierwotny - została podjęta 

bez zgody  Rady Miasta Sandomierza. 

W konsekwencji tej decyzji Miasto ponosi ogromne straty (koszt uzbrojenia terenu) pozbawia 

się również  szansy i nadziei  400.  rodzin oczekujących  na przydział mieszkania 

komunalnego 

- Merytoryczne komisje  Rady Miasta  opiniują pozytywnie  projekt uchwały  zapewniając 

środki finansowe na budowę placu zabaw  dla dzieci  zlokalizowanym zgodnie z 

zatwierdzonym wcześniej planem. 
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- Kończąc  Radny powiedział, że  obowiązkiem dewelopera było wykonanie  placów zabaw. 

 

Pan  Robert Kurosz – radny  Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- „Te wszystkie bloki to 1 000 m kw. x  400 zł , to jest 4 mln zł, a nie 9.” 

„Jest decyzja, wybudujmy ten plac w tym miejscu. Nie kombinujmy ze zmianą lokalizacji. 

 A wszystkie warunki są.” 

- Radni mówią, ze  trzeba wybudować  plac zabaw i boisko – tam nie ma innych terenów”. 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny  Miasta Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Na tym osiedlu jest  teren „pod blok” , pod którym ukryta jest infrastruktura (za „bardzo 

grube kwoty”). 

- „My blokujemy rozwój Miasta” i „Ktoś nas może oskarżyć o niegospodarność.” 

- Zaplanowany plac zabaw nie jest duży, procedura jest uproszczona: wystarczy  zgłoszenie 

do   Starosty. 

- Podkreśla, że radni nie negują kwoty. Kwota jest i  plac zabaw będzie budowany „I proszę 

nie mówić, że ktoś jest przeciw temu.” 

 

Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Wielokrotnie  mówił, że  na dzieci, na młodzież  należy przeznaczać fundusze, bo to jest 

„odciągniecie od  dwóch najgorszych  rzeczy: od narkotyków i gorzały”. 

- Należy się wsłuchać w słowa Burmistrza: pieniądze  zostały zaoszczędzone na przetargu  na 

remont ulicy 11. Listopada. Dyskusja jest zupełnie niepotrzebna - godzinę straciliśmy  na 

rzecz „do podniesienia ręki lub nie”.  

- Te same wypowiedzi były  przed  budową placu zabaw przy ulicy Żółkiewskiego – Plac 

zrobiono i jest to plac dla 5 tysięcy ludzi. 

 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

 

- Powiedział, że: 

- Na miejscu Pana Andrzeja Bolewskiego  - radnego i Prezesa SBM ”Sandomierz” w jednej 

osobie –  chodziłby z podniesioną głowa. 

- Miasto tereny na Szpitalu przejęło uzbrojone „Ta infrastruktura była zrobiona przez 

Szpital.” 

- Jeszcze raz prosi o  przegłosowanie tej uchwały „Zróbmy coś dla tej młodzieży, zróbmy coś 

dla tych dzieci. Odciągnijmy ich od tych  komputerów.” 

- Jest problem otyłości wśród dzieci i młodzieży –Mówi to jako  nauczyciel wychowania 

fizycznego. 

- Prosi , aby nie mówić, że  „coś jest niezgodne z prawem, bo gdyby tak było, to byśmy  

dzisiaj nad  tym nie głosowali”. 

 

Pan Andrzeju Lebida – Radny Miasta Sandomierza 

 

Powiedział ad vocem , że infrastruktura   dla nowego osiedla została zrobiona od podstaw. 
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Pani Wiesława Sabat – radna Miasta Sandomierza 

 

Powiedziała, że: 

- Większość radnych z którymi rozmawiała  jest za  przeznaczeniem pieniędzy na plac zabaw 

- Składa  wniosek formalny  o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że  należy uszanować Gości obecnych na sesji Rady Miasta  zapisanych do 

dyskusji – Po to Rada Miasta zmieniała Porządek obrad dzisiejszej sesji. 

- Przed  udzieleniem  głosu Mieszkankom Osiedla Szpital poprosił , aby  osoby zabierające 

głos nie powtarzały  elementów wypowiedzi swojej Przedstawicielki, a jedynie ograniczyły 

się do uzupełnienia Jej wypowiedzi.  

-  Poprosił o zabranie głosu Panią Annę Bartoszewską   

 

Pani A.B.)*– Mieszkanka Osiedla Szpital 

 

Powiedziała między innymi, że: 

- Na sesję  przyszły – jako matki - z dziećmi, które   na osiedlu bawią się  przed blokiem, na 

parkingach, na chodnikach i za przeproszeniem pupami wycierają olej samochodowy. 

- Jak budowano  osiedle wielorodzinne ,  informowano nas, że jak wybudowane zostaną 

bloki, wysiana trawa – bo kurz, bo nieuprzątnięta ziemia- będzie plac zabaw. 

- Nie wszyscy wiedzą, że są na osiedlu różni zarządcy i nie jest taka prosta sprawa oddać 

działkę prywatną – „Każda Wspólnota ma swoją działkę .Nie jest tak prosto , żeby jedna 

Wspólnota zrezygnowała za swojej działki.” 

- Na tym osiedlu mieszkają  młodzi ludzie, rodziny rozwojowe, również   15. latki, młodzież 

(„Stoją pod blokami, palą papierosy, rozbijają  butelki z nudów”,,, siedzą na terenach 

szpitalnych”). 

Młodzi chłopcy z Osiedla rozmawiali z Panem Burmistrzem i „Oni chcą  to boisko.” 

- Jest  też plac zabaw – huśtawki dla dzieci, dwie karuzele , które „zostały dziwnym zbiegiem 

okoliczności zabrane w ostatnim czasie”. 

- Na Osiedlu i w jego pobliżu są sklepy Groszek, Biedronka, Kaufland, są apteki -  

mieszkańcy nie chcą sklepu. 

Kończąc wypowiedz  i zapraszając  do odwiedzenia Osiedla Pani Anna Bartoszewska 

powiedziała: ”To jest nasza prywatna działka. To jest tak jakbyśmy przyszli i chcieli  na 

Państwa działce zrobić plac zabaw. Jeżeli miasto wygospodarowało miejsce na 

Żółkiewskiego, na Bulwarze i na Hucie i innych osiedlach, to dlaczego my nie możemy 

dostać tego kawałka ziemi pod nasz plac zabaw.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podsumowując  ponad 

godzinną dyskusję powiedział: 

- W budżecie Miasta  zostają  pieniądze na wykonanie placu zabaw na Osiedlu Szpital – Jest 

to efekt  wsłuchania się w głos  jego Mieszkańców. 

- Od kilku lat pracuje   na Osiedlu Szpital, przechodzi obok – I widzi  nowe i piękne osiedle. 

- Przed wielu laty kupując mieszkanie - podobnie jak obecni tu  mieszkańcy – też  miał  

dylemat. 

- Zapytał Przedmówczynię: Do kogo Państwo zwracali się z prośbą o budowę placu zabaw ?, 

Kto Państwa zwodził ? 
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Mieszkanka Osiedla Szpital 

 

Powiedziała: 

- Najczęściej  do wykonawcy  naszego Osiedla, do istniejącego jeszcze TBS. 

- „Również przedstawiciele  zarządów naszych  Wspólnot dzwonili.” 

- Były też rozmowy z  Panem Burmistrzem w trakcie spotkań „w tamtym roku jak było 

głosowanie na budżet obywatelskim. Słyszeliśmy, że będzie na to czas. To było zwodzenie.” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  podziękował za wyjaśnienie i  

powiedział: 

- „Jest plan według którego  ten człowiek, który Panią zwodził : pierwszy, drugi, trzeci, piąty, 

dziesiąty – odpowiada za to, a Państwo obwiniacie nas.” 

- Cieszy, że  Państwo mieszkacie w Sandomierzu, że nie wyjechaliście  za granicę. 

- Z drugiej jednak strony – jak już mówili poprzednicy-  jest gotowa infrastruktura i są młode 

małżeństwa, które  mogłyby też  po tak dobrej cenie kupić mieszkanie. 

Proszę postawić się w   roli takich jak Wy, którzy nie mają mieszkania i co  Miasto może im 

w trudnej sytuacji finansowej zaoferować. 

Pan Starosta  sprzedaje – jak już  dzisiaj mówiono -   11 ha w pobliżu Szpitala, negocjuje z 

deweloperem i podobno ma powstać  20 rezydencji – Nie wydaje się, aby większość młodych   

ludzi było na nie stać. 

- Już raz zapłaciliśmy  jako miasto za to, że Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego nie spełniało funkcji jaką  winno spełniać i Ministerstwo Infrastruktury  zajęło 

się tym problemem. 

Mamy gotową infrastrukturę, gdzie można budować  czterokondygnacyjny  blok, gdzie 

kilkadziesiąt rodzin będzie mogło zamieszkać. 

- Prosi Mieszkańców osiedla o zrozumienie – Decydując o lokalizacji placu zabaw w  nowym 

miejscu Radni  „lekka ręką zakopują duże pieniądze”. 

- Przypomina raz jeszcze, że  pieniądze na plac zabaw -zgodnie  z uchwałą zostają w budżecie 

Miasta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- W projekcie uchwały  Państwo Radni  mają konkretne propozycje dotyczące wydatkowania 

wygospodarowanych   środków finansowych. 

- Jeżeli w tym kształcie uchwała nie zostanie podjęta, to trzeba cyt. „Tym ludziom powiedzieć 

wprost, że placu zabaw w tamtym miejscu nie będzie.” 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: Czy w projekcie uchwały jest zapis mówiący o lokalizacji tego placu zabaw? 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że w Załączniku do uchwały  jest tylko zapis, że „przy ulicy Schinzla”. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie 

wniosek formalny Radnej – Wiesławy Sabat i zapytał: Kto jest za zamknięciem dyskusji? 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” 1 osoba nie głosowała 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zamknął dyskusję i  poddał pod głosowania  

projekt chwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

 

Pan Zbigniew Rusak 

 

Zapytał: W jakim brzmieniu, z uwagi na  opinię Komisji Budżetu i Finansów? 

 

Pan Marek Bronkowski -  Burmistrz Sandomierza 

 

Należy przegłosować  projekt uchwały przedstawiony  Radzie Miasta przez  Burmistrza. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

 

„To po co nam te komisje budżetowe były?” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok w 

wersji przedstawionej przez Burmistrza Sandomierza.  

Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                  Uchwała Nr XII/90/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 10. minutową przerwę 

w obradach XII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady 

XII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 9 

 

            Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, miedzy innymi: 

- Kilka dni temu Pani Iwona Hara – Skarbnik Sandomierza  z powodów osobistych złożyła 

rezygnację  z funkcji Skarbnika Miasta. 

- Jako Burmistrz musi uszanować tę decyzję i rezygnacja została przyjęta, czego 

konsekwencją jest projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

- Niezwłocznie podjął działania zmierzające do powołania na to stanowisko kolejnej osoby  

odpowiadającej  wymaganiom – co , ze względu na   cyt.”trudny budżet samorządowy” , nie 

jest łatwe. 
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- Na sesji obecna jest Pani Beata Pawłowska, która w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez dwie 

kadencje,   pełniła  funkcję Skarbnika Powiatu ( obecnie jest audytorem w Starostwie). 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię  komisję 

merytoryczną. 

 

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

- Odnośnie 1. projektu uchwały, to cyt. ”Z niewolnika nie ma pracownika”.  

- Odnośnie 2. Projektu uchwały, to życzenia sukcesów w pracy z Komisją Budżetu i 

Finansów, pozostałymi komisjami oraz Mieszkańcami Miasta. 

- Komisja zaopiniowała 2. projekt uchwał pozytywnie. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

 

Zapytała Panią Beatę Pawłowską: Jak wyobraża sobie  codzienny dojazd do pracy w 

Sandomierzu oraz: czy planowany jest przydział mieszkania ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że Miasto nie  przygotowuje mieszkania – Pani Beata Pawłowska będzie 

dojeżdżać do pracy. 

 

Pani Beata Pawłowska 

 

Powiedziała: 

- Będzie do pracy dojeżdżać z Ostrowca (40 kilometrów to nie jest dużo). 

- Ma dwoje dzieci w wieku szkolnym i przeprowadzka do Sandomierza  cyt. „Nie wchodzi  

  w grę”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  w związku z brakiem 

dalszych  zgłoszeń w dyskusji:. 

-  Poddał  go  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 

Sandomierza  

- I na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                                 Uchwałę Nr XII/91/2015 

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza 

 

Ad. 10  

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta 

Sandomierza. 

 - I na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                                     Uchwałę Nr XII/92/2015 
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w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

- Dziękując radnym za podjęcie ostatnich 2.uchwał, powiedział , że  nowo powołana Pani 

Skarbnik rozpoczyna pracę od 1 lipca br. 

- Złożył gratulacje  Pani Beacie Pawłowskiej. 

- Wyraził przekonanie, że współpraca z radnymi Sandomierza oraz  Komisją Budżetu i 

Finansów będzie dobra. 

 

Pan  Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

- Złożył Pani Beacie Pawłowskiej  serdeczne gratulacje wraz z życzeniami powodzenia  we 

współpracy z sandomierskim  samorządem. 

- Wyraził nadzieję, że  zdobyte doświadczenie  z samorządem Ostrowieckim będzie  

procentować. 

 

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza 

 

- Podziękowała za „mandat zaufania” i wyraziła nadzieję, że „nie zawiedzie”. 

- Powiedziała, że „jest otwarta na współpracę i wszelkie uwagi”. 

 

Ad. 11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium   

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza,  

zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego  

2000 r. z późn. zm. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisję 

merytoryczną Rady Miasta. 

 

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa  powiedział, że komisja , której przewodniczy zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 

 

Zapytał: jaki będzie  koszt  wprowadzenia zmian w w/w Studium ? 

 

Pan Marek Bronkowski -  Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, że  cyt.” w kwocie kilkunastu tysięcy powinniśmy się zmieścić”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt 

uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium   Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą  

Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. z późn. zm. 

(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                                Uchwały Nr XII/93/2015 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium   Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza,  

zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego  

2000 r. z późn. zm. 

 

Ad. 12.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza  

 

Pan Marek Bronkowski –  Burmistrz  Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się   z wnioskiem o przejęcie przez 

gminę Sandomierz  4 działek  w celu  uporządkowania  własności  tych gruntów. 

- Przejęcie w/w gruntów wiąże się z ponoszeniem opłat za utrzymanie zimowe, awarie, 

naprawy  (przewidywany koszt na etapie wstępnym - to ok. 80 tys. zł).  

- Temat został szczegółowo omówiony na posiedzeniu obu komisji merytorycznych. 

- Decyzja należy do  Państwa radnych. 

 

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia negatywna 

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

 

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

 

Pan Jacek Dybus - Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

-  Radni  muszą nadal rozmawiać z innymi zarządcami  dróg w Sandomierzu oraz    

warunkach i możliwości ich przejęcia   w „dogodnym okresie”  przez Miasto. 

- I tak Mieszkańcy Sandomierza – w większości – uważają, że wszystkie drogi w mieście są 

gestii Burmistrza. 

- To negatywne  stanowisko Rady nie zamyka zatem  dyskusji  na ten temat.  

 

Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza. 

 

Powiedział, między innymi: 

- Na temat   parkingu wykonanego na gruncie przejętym od  Jednostki Wojskowej. 

- O warunkach jakie powinien spełniać przejmowany przez gminę grunt. 

- Ze ew. przejecie  drogi będzie możliwe dopiero po doprowadzeniu danego terenu cyt .”do 

ładu”. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- Należy negocjować  warunki przejmowania ulic, bo  cyt. „tam mieszkają  wszyscy 

podatnicy”. 

- Przejęcie musi być  cyt. „na zdrowych zasadach”. 

- Przed Panią Skarbnik  duże wyzwanie: za chwilę trzeba będzie zabezpieczyć wkład własny 

na  aplikację o środki  unijne – „I dlatego musimy  racjonalnie podchodzić do  takich 

sytuacji’. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Odczytał  projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

- Poddał pod głosowanie  projekt  w/w uchwały 

- W wyniku głosowania: 1 „za”, 13 „przeciw’, 3 „wstrzymujących się” , 2 radnych  nie 

głosowało -  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie 

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Z powyższej debaty wynika, że Radni  akceptują  przejmowanie  dróg od  innych zarządców 

z zastrzeżeniem , iż  „drogi, chodniki , place  będą doprowadzone do stanu właściwego”. 

 

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

Przewodniczący Rady uczestniczył w spotkaniu, na którym  przyjęto, że pewne ciągi dróg 

powinny być własnością  Miasta cyt.”żeby piaskarka nie omijała” niektórych ulic. 

 

Ad. 13 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2015 roku zadania: “Przebudowa drogi powiatowej 

ul. Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Pana Marka 

Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza.  

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Uzasadniając potrzebę podjęcia  tej uchwały powiedział: 

-  Na poprzedniej sesji Rada Miasta zaakceptowała wniosek o udzielenie Powiatowi  

Sandomierskiemu   pomocy finansowej na zadanie: przebudowa drogi powiatowej Ożarowska 

i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. 

- Dzisiejszy projekt uchwały  zawiera to samo zadanie, ten sam zakres prac, tą sama kwotę 

oraz dodatkowo niezbędny w uchwale zapis  cyt.”w formie dotacji celowej”. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  

- Powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

- Przedstawił zasady  obowiązujące przy podejmowaniu uchwał  związanych z dotacja 

celową. 

 

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

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

(Wynik głosowania:  19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”) 

I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
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                                                 Uchwały Nr XII/94/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 

2015 roku zadania: “Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w miejscowości 

Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”. 

 

Ad. 14  

 

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

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że  powyższa uchwała jest konsekwencją  poprzedniej uchwały. 

- Przypomniał, że Państwo Radni otrzymali  wersję II  projektu uchwały. 

- Poprosił o opinię  o projekcie uchwały przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

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

 

Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 

I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                                Uchwały Nr XII/95/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

 

Ad. 15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  

ławników do sądów powszechnych. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wpłynęło stosowne pismo  od Prezesa  

Sądu Okręgowego w Kielcach. 

-  Odczytał treść Uzasadnienia do projektu uchwały. 

-  Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności: 

- W skład Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

weszli następujący radni: Andrzej Bolewski, Wojciech Czerwiec, Janusz Czajka. Piotr 

Majewski oraz Wiesława Sabat. 

- Radni – jak wyżej – zyskali aprobatę członków Komisji Praworządności. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

-  Zapraszając do dyskusji , powiedział, że wymienione przez Radnego – Pana Piotra 

Majewskiego osoby  wyraziły zgodę na  uczestniczenie w pracach tej komisji. 

- Poprosił  o uzupełnienie § 1 projektu uchwały o w/w radnych: Andrzej Majewski, Wojciech 

Czerwiec, Janusz Czajka, Piotr Majewski ,Wiesława Sabat. 

- Wobec braku zgłoszeń poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  

(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
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- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                            Uchwały Nr XII/96/2015 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

 

Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat 

za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

parkowania na terenie Sandomierza 

 

                  

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

powiedziała, że projekt uchwały: 

     - Został  przez komisję zaopiniowany pozytywnie. 

     - Uwzględnia  wszystkie uwagi zgłoszone zarówno przez  Mieszkańców Sandomierza jak 

        i przez sandomierskich radnych. 

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

 

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

- Poddał pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

oraz określenia opłat za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

- I w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 

przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                     Uchwały Nr XII/97/2015 

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Sandomierza 

 

Ad. 17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 

komunikacji miejskiej. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisji 

merytorycznych Rady Miasta Sandomierza  

 

-  Pani Wiesława Sabat - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

     - Przedstawiła, wprowadzone w projekcie uchwały,  zmiany wypracowane na posiedzeniu  

       Komisji, której przewodniczy. 

     - Powiedziała, że projekt uchwały uwzględniający przedstawione   zmiany został  przez  

        komisję zaopiniowany pozytywnie. 

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

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
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- Powiedział, że Pan Burmistrz jako wnioskodawca uznaje zasadność wprowadzonych   zmian 

w projekcie uchwały na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

(autopoprawka nie wymaga głosowania). 

- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za 

przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami  komunikacji miejskiej z uwzglęnieniem 

wprowadzonych zmian.. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 

- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 
                                          Uchwały Nr XII/98/2015 

w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 

komunikacji miejskiej. 

 

Ad. 18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym  

przez Gminę Miejską Sandomierz. 

 

-  Pan Jacek Dybus – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 

        - Wyczerpujących wyjaśnień dot. projektu uchwały  na posiedzeniu komisji udzieliła  

           Pani Dyrektor Tamara   Socha. 

        - Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

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

- Poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz. 

- I w wyniku głosowania: 19 „za”, 0  „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 

przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                     Uchwały Nr XII/99/2015 

w sprawie   ustalenia  opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Miejską Sandomierz. 

 

Ad. 19 

 

Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu  targowiska  

      „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja  w Sandomierzu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że projekt uchwały został  wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji na 

prośbę Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 

- Poprosił o opinię komisję merytoryczną. 

 

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

powiedziała, że osoby prowadzące działalność gospodarczą na Targowisku „Mój Rynek” 

prosiły, aby czas  funkcjonowania  targowiska wydłużyć i w § 1 punkt 1projektu uchwały  

wpisać:   od  6˚˚ do 20 ˚˚. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że podobne prośby wnoszono  również podczas dyżuru radnych. 
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- Wniosek był rozpatrywany na posiedzeniu komisji i Pan Burmistrz przychyla się do prośby   

  wnioskujących (autopoprawka). 

- Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

   poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

   Regulaminu  targowiska  „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja  w Sandomierzu (z  

    uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki). 

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

podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                  Uchwały Nr XII/100/2015 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu  targowiska „Mój Rynek” przy 

Placu 3 Maja  w Sandomierzu. 

 

Ad. 20 

 

Podjęcie  uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do  

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

   Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji  Praworządności: 

- Odczytał listę radnych, którzy wyrazili zgodę na  pracę   w Sandomierskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego jako przedstawiciele  Rady Miasta Sandomierza: 

Pani Mariola Stępień 

Pan Jacek Dybus 

Pan Marcin Marzec 

Pan Wojciech Czerwiec 

 

     Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poprosił Państwa radnych o uzupełnienie § 1 projektu uchwały o imiona i nazwiska  

wymienionych radnych: 

1. Wojciecha Czerwca 

2. Jacka Dybusa 

3. Marcina Marca 

4. Mariolę Stępień 

- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do Sandomierskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

- I w wyniku głosowania: 19 „za”, 0  „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 

przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                     Uchwały Nr XII/101/2015 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do Sandomierskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Ad. 21 

 

Komunikaty i  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

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

- O interpelacjach złożonych przez Radnych na poprzedniej sesji. 
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- O piśmie: 

         -  Pana Abłamowicza – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w sprawie    

            zakazu   nagrywania  obrad sesji i posiedzeń komisji przez jednego z mieszkańców  

            Sandomierza. 

            Jako Przewodniczący Rady Miasta  udzielił Panu Dyrektorowi odpowiedzi – Prawo do  

            nagrywania   obrad jest zagwarantowany  konstytucyjnie (art. 61 Konstytucji RP)  

         - W którym, kilku pracowników Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego  

            S.A. zwraca się z prośbą  o interwencję  ( kopie pisma  są w skrzynkach Państwa  

           radnych) 

         - Radnej – Pani Agnieszki Frańczak – Szczepanek w sprawie  SKS „Wisła”. 

         - W sprawie wsparcia przysłowiową cegiełką Komitetu Odnowy Cmentarza  

            Katedralnego. 

         - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – Odpis  wyroku w/s wzoru  

           deklaracji o wysokości opłaty gospodarowania odpadami (wniosek oddalono) 

         - Pana Cezarego  Łutowicza dotyczącego sytuacji w Muzeum Okręgowym w  

           Sandomierzu.   

           W w/w piśmie  Pan Cezary Łutowicz , między innymi, zarzucił Przewodniczącemu 

Rady Miasta Sandomierza złamanie prawa  nie dopuszczając do dyskusji po wystąpieniu Pana  

Abłamowicza na sesji Rady Miasta. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał okoliczności: 

- Porządek obrad sesji nie przewidywał prezentacji Pana Dominika Abłamowicza – Dyrektora 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

-  Z uwagi na pilny wyjazd do Kielc Dyrektora Muzeum , ulegając prośbie Pana Marka 

Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza, jako Przewodniczący Rady Miasta  umożliwił  

wystąpienie Panu  Dominikowi Abłamowiczowi poza  ustalonym  porządkiem obrad sesji. 

Prezentacja +dyskusja  wymagałaby zmiany porządku obrad sesji 

 

Treść wszystkich pism, które wpłynęły do Rady Miasta Sandomierza  - do wglądu w biurze 

Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 22 

 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest zaniepokojony faktem nagrywania obrad komisji na telefony komórkowe  przez  

radnych nie będących członkami tych komisji i zapytał: czy jest to zgodne z prawem? 

- Jeżeli  basen „na  Hucie”  „kole w oczy”, to proponuje przenosić go  co roku w inne miejsce 

lub sprzedać. 

 

Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

 

Zwrócił się z prośbą o: 

 

-  Budowę przejścia dla pieszych na ulicy  Puławiaków. 

- Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Sienkiewicza, Żeromskiego  

oraz  Wojska Polskiego. 
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- Wykonania przeglądu i oceny drzewostanu przy ulicy 11-go Listopada i ulicy 15-go 

Sierpnia. 

 

Mariola Stępień – radna Sandomierza 

 

Prosi, aby w ramach prowadzonej budowy ulicy Lubelskiej wykonano odpowiednie poręcze i 

barierki ochronne. 

 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek –radna Sandomierza 

 

Wnioskuje o: 

-  Uzupełnienie oświetlenia ulic Żeromskiego i T. Króla. 

- Uporządkowanie terenu przy stadionie,  Pl. 3-go Maja i w rejonie byłej kotłowni przy ulicy 

Słowackiego. 

- Dostosowanie oznakowania dróg stosownie do potrzeb oraz kontrolę przestrzegania zasad 

ruchu drogowego. 

- Częstsze kontrole terenu Targowiska „Mój Rynek” w godzinach wieczornych „pod 

względem bezpieczeństwa”. 

Zapytała: czy  zostanie przekazana Klubowi „Wisła” kwota 60 tysięcy zł? 

 

Pan  Andrzej Lebida – radny Sandomierza 

 

 Wnioskuje o: 

- Likwidację ekranu akustycznego usytuowanego wzdłuż ulicy Portowej do starego mostu. 

- Przekształcenie ulicy Puławiaków z dwukierunkowej na jednokierunkową. 

- Budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Tatarską z ulicą Reformacką i Piszczelami. 

- Uzupełnienie ubytków w jezdni ulicy Staromiejskiej, 

 

Zapytał : 

- Jakie są plany dot. dworca PKP  i wznowienia ruchu pasażerskiego - kolejowego w 

Sandomierzu ? 

- Czy wydane w dniu 7 czerwca 2015 r. na wniosek Gminy Sandomierz warunki zabudowy 

osiedla przy Szpitalu, przewidują budowę palcu zabaw, czy kompleksu sportowego? 

 

Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza  

 

- Poprosił o podanie terminu  odbioru dróg w prawobrzeżnej części miasta – Mieszkańcy tych 

ulic mają szereg uwag dotyczących  jakości wykonania tych prac. 

- Zwrócił uwagę na przeprowadzone „ogólnopolskie konsultacje w sprawie zarządzania 

ryzykiem powodziowym, które determinują wydawanie pieniędzy na ten cel do roku 2021” 

Zapytał, czy miasto miało uwagi do tego planu?  

- Poinformował, że ŚZM i UW w czasie tych konsultacji zmniejszył o 15 mln zł środki 

przeznaczone na realizację dwóch zadań przeciwpowodziowych w Sandomierzu.  

Zapytał, czy Miasto wie coś na ten temat? 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

 

Powiedział, że: 

-  W odpowiedzi na interpelację otrzymał wykaz niezrealizowanych  inwestycji      w 

Sandomierzu. 



 

30 

 

- Prosi o uzupełnienie  wykazu o  inwestycje, które nie zostały  zrealizowane w spółkach 

miejskich. 

 

Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 

 

Zwróciła się z pytaniem do Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego: Czy  restauratorzy 

prowadzący działalność  na Starówce otrzymali pisma  dotyczące wykonania  podjazdów do 

ogródków ? 

 

Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

 

Powiedział, że pismo zostało wysłane, do dnia dzisiejszego  brak odpowiedzi, ale cyt. 

”zmusić nie możemy”.  

 

Pan Andrzej Gleń– Radny Sandomierza 

 

Zapytał o termin odbioru „tych nieszczęsnych inwestycji?” 

 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi o: 

- Programie emisyjności. 

- Strategii Rozwoju Miasta. 

- Przywróceniu handlu owocami i warzywami na Małym Rynku w Sandomierzu (wniosek - 

sugestia ze strony turystów,  którzy uczestniczyli w dyżurze Radnych). 

 

Pani Z.W.)* – Mieszkanka Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- O zagrzybionym mieszkaniu, w którym mieszka. 

Zdaniem Pani Z.W.)* dotychczasowe działania  PGKiM są tylko  pozorne. 

- O potrzebie wymiany drzwi do  budynku, w którym zamieszkuje (są dwuskrzydłowe 

 i  wąskie). 

 

Pani J.N.)* – Mieszkanka Sandomierza  

 

Cyt.„Nazywam się J.N.)* - Przepraszam że tak późno, ale nie znałam porządku obrad sesji – 

Jestem tu po raz pierwszy,  chciałabym się wypowiedzieć  w sprawie placu zabaw i boiska 

przy ulicy Schinzla. 

Posiadam tam mieszkanie, mieszka tam też moja rodzina. Złożyliśmy w maju dwa sprzeciwy 

do planu zagospodarowania (tego terenu)  zostały one –bodajże odrzucone . 

Mam tutaj do naszego pana radnego, może nie żal, ale 

 (z sali pada pytanie : „Do którego? - z sali pada odpowiedź –„ Kurosza”)  

Chodzi o radnego z naszego terenu – Roberta Kurosza.  

Po tym naszym sprzeciwie Pan zamieścił na stronie internetowej  - mieszkańcy Schinzla.pl 

informację, że dwie panie,  podkreślił ukośnikiem, wykrzyknikiem – że nie zgadzają się na 

plac zabaw. Nie jest to prawdą. Zgadzam się na plac zabaw, nie zgadzam się na boisko 

ponieważ boisko jest przed moim najnowszym blokiem, pod samymi oknami.  Ja tam mam 

mieszkania w tym bloku. Mieszkam na osiedlu całe życie . W tej chwili nie przebywam w 

Polsce, pracuję na terenie Unii Europejskiej. Na tym miejscu nie musi być boisko. 
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Mam żal, że Pan się do  mnie nieładnie zwraca (….) nie chce Pan w ogóle ze mną rozmawiać. 

Przyszedł Pan do mnie na jesieni, żebym na Pana głosowała, a dzisiaj dzień dobry mi Pan nie 

odpowiada. To jest bardzo nieładne. 

Próbowałam z Panem rozmawiać na poprzednim spotkaniu w szkole wyższej na szpitalu. 

Razem z Panem Rusakiem Pan zorganizował- Byłam. Pytałam .Chciałam – bardzo 

wymijająco mi Pan odpowiedział . 

 Natychmiast boisko, bo jak nie boisko, to może blok! Chcecie nowy blok?  

Pytałam o chodnik do szpitala.  Powiedział Pan „Nie”,  bo to nie nasza droga tylko 

powiatowa. 

 A Pan Burmistrz mówił, że jest to miejska droga. 

Bardzo mi się nie podoba sposób w jaki Pan się obchodzi nie tylko ze mną. Proszę się nad 

tym zastanowić  i proszę rozmawiać z ludźmi. Bo Pan nie rozmawia Pan nakazuje, dyktuje.  

 Jest to mienie mieszkańców nie Pana. Też chcemy mieć coś do powiedzenia.” 

 

Pani Z.M.)* – Mieszkanka Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

- Mieszka przy ulicy Błonie w Sandomierzu. 

- Przy ulicy Błonie funkcjonuje zakład produkujący  materiały cementowe, i którego 

działalność  jest niezwykle uciążliwa dla  mieszkańców: parkujące samochody ciężarowe, 

hałas (również w nocy), wstrząsy (pęka dom). 

- Pomimo protestów mieszkańców, interwencji  organów, badaniu poziomu hałasu nadal  

problem nie został rozwiązany. 

- Prosi o pomoc. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, miedzy innymi: 

- Wszystkie  zapytania i interpelacje zanotował. 

-Na kilka  spraw – ważnych -  odpowie  Asystent Burmistrza – Pani Katarzyna Zioło. 

 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza  

 

Powiedziała, między innymi: 

- Kwota 60 tysięcy zł  nie może być przekazana  Klubowi  Sportowemu „Wisła”  na 

podstawie uchwały. Został ogłoszony  drugi nabór na sport kwalifikowany i Pani Prezes KS 

„Wisła” została  poinformowana o konieczności   złożenia wniosku(spełnienia  warunków 

konkursu , w którym  mogą również uczestniczyć inne podmioty prowadzące działalność 

sportowa w zakresie sportów kwalifikowanych). 

- Sprawy związane z Programem powodziowym prowadzi Pan  Andrzej Nowiński – W 

najbliższym czasie ukaże się  informacja: jakie prace  od 2010 roku zostały już zrealizowane 

w prawobrzeżnej  części Miasta i jakie są jeszcze do  wykonania. 

- Rozpoczynają się prace związane z Programem niskoemisyjności (został  wybrany  

  wykonawca tego Planu) 

-  Przewidywany  termin uchwalenia Planu – październik br. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do Pana Z.R.)* 

– Mieszkańca Sandomierza: 

- Powiedział , że pismo, które skierował do Rady Miasta  zostało zadekretowane do  

wszystkich  radnych. 
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- Przypomniał  Panu Z)* zasady   obowiązujące  w przypadku chęci zabrania głosu podczas 

sesji Rady Miasta i  w drodze wyjątku („szanujmy procedury”) udzielił Mu  głosu. 

 

Pan Z.R.)* – Mieszkaniec Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi, że: 

- Ma teraz  cyt.”dyrekcję” w Tarnobrzegu. 

- Chciałby, aby  Państwo radni zrobili sobie wycieczkę do Tarnobrzega i zobaczyli jak to 

miasto się rozbudowało. 

 

Ad. 23 

                                             Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 

podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XII sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Robert Pytka 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 

Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 

Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt  
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 
 

 

 


