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                                                        Protokół  Nr 19                                    
                                     z  XIX  sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           20 czerwca  2012 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  12.35 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XIX sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta dyrektorów podległych i  współpracujących  z Urzędem 
Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa 
Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
            
                       W XIX  sesji udział wzięło 18  Radnych Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Andrzej Bolewski, Pan Krzysztof NiŜyński, Pan Michał Saracen  usprawiedliwili 
swoją nieobecność.      
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
                      Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego. 
 
Radny - Pan Piotr Majewski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
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Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Piotr Majewski  został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przed przystąpieniem  do realizacji 
kolejnego punktu  Porządku obrad powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali: 
- Materiały na sesję absolutoryjną, zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, 14 dni przed 
sesją. 
- Część materiałów  w terminie ustawowym - 7 dni przed sesją Rady Miasta (patrz: tekst 
jednolity  Porządku obrad sesji) 
- Zapytał o ew. wnioski dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe chce wygłosić oświadczenie w związku w pismem  jakie otrzymał od 
Przewodniczącego Rady – Pana Janusza Sochackiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, Ŝe: 
- Zgodnie ze Statutem, to nie jest czas na wygłaszanie  oświadczeń. 
- Odbiera Radnemu głos. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe Radni muszą wiedzieć , Ŝe Przewodniczący Rady  interesuje się Jego 
Oświadczeniem  majątkowym. 
                      Następnie Pan Maciej Skorupa połoŜył przed Panem Januszem Sochackim – 
Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza oraz Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem 
Sandomierza  - jak poinformował Radny -  odpowiedz na pismo, które otrzymał od 
Przewodniczącego Rady w sprawie złoŜonego Oświadczenia majątkowego. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
W imieniu  Komisji BudŜetu i Finansów – jako jej Przewodniczący - prosi o zdjęcie z 
Porządku obrad punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza w celu dopracowania  w/w projektu uchwały 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zapytał  Wnioskodawcę  
projektu uchwały – Pana Burmistrza Sandomierza o odniesienie  się do wniosku 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- WyraŜa zgodę, „acz niechętnie”. 
- Apeluje  o zajęcie przez  Radę Miasta  stanowiska w tej sprawie   do połowy lipca br., bo 
muszą być uporządkowane  strefy płatnego parkowania.  
- Przypomina , iŜ w budŜecie’2012 mamy przyjęte dochody z tego tytułu. 
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- Zgodnie z ustawą gmina zabiegając o pieniądze  powinna wprowadzić strefy płatnego 
parkowania. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zapewnił, Ŝe Komisja 
której przewodniczy  niezwłocznie  przystąpi do prac – Posiedzenie Komisji  odbędzie się w 
przyszłym tygodniu. 
 
 Pan Jerzy Borowski 
 
Prosi o 
- Zdjęcie z Porządku obrad  dzisiejszej sesji punktu dotyczącego zmiany nazw ulic – (niektóre 
nazwy ulic np. Księcia Henryka Sandomierskiego zawierają  za duŜą ilość znaków i pełna 
nazwa nie mieści się na dowodzie osobistym) 
Zaproponowane rozwiązanie (wersja do cyfryzacji i nazwa obowiązująca ) wymaga jeszcze 
dopracowania. 
- Wprowadzenie  projektu uchwały  w sprawie nadania  nazwy drodze  wewnętrznej  
stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy –Aleja Emmendingen,  
- Jest to gest w stosunku do Mieszkańców Emmendingen - W  partnerskim Mieście 
Emmendingen jest Most Sandomierski - uzasadniał potrzebę  podjęcia  w/w uchwały  
Burmistrz Sandomierza.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali  przed dzisiejszą sesją II wersję Porządku obrad 
(dzisiejsza data w prawym , górnym rogu) zawierający zaproponowaną zmianę wraz z 
projektem w/w uchwały. 
- Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Andrzeja Glenia – Przewodniczącego 
Komisji BudŜetu i Finansów : Zdjęcie z Porządku obrad  punktu 16. Podjecie uchwały w 
sprawie w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza 
Wynik głosowania: 16 „za”., 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się od głosu” 
 - Stwierdził, Ŝe  Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Komisji BudŜetu i 
Finansów i zdjęła z Porządku obrad XIX sesji Rady Miasta Sandomierza punkt 16-(pozostałe 
punkty  ulegają  przesunięciu: punkt 16 staje się 15 itd.) 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie Porządek obrad uwzględniający zaproponowane zmiany. 
Wynik głosowania: 18 „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad  XIX sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
                                                                                                                                                                                    
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz  
      ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
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      z wykonania  budŜetu za 2011 rok.  
      (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza) 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  darowizny nieruchomości gruntowych. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  gruntowej  
    (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej   
    ciąg pieszo - rowerowy. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
      zbywania, nabywania i wykupu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
      Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012 - 2023. 
      ( Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu „Budowa 
      zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu”.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza       
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta 
      Sandomierza z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty  
      targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
      Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 – 2016”.  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy  
      z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 
      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
      i o wolontariacie” 
18. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
19. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
20. Zamknięcie obrad 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta  za okres od 16 maja 2012 roku  do 20 czerwca 2012  roku powiedział, 
między innymi, Ŝe: 
Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 15.05.2012roku do 19.06 2012 przedstawione 
na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu  20 czerwca 2012r. 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałam zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałam zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałam uchwały Rady Miasta 
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Sandomierza, a takŜe rozstrzygałam sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałam inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                               
2. wydawałam akty normatywne, tj.:   4 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałam akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie  19. 

                       
 Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

 
1. Zawarto umowę o roboty budowlane z dnia 28.05.2012r. z firmą F.H. System Krzysztof 

Milczek z Nowego Sącza - na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w 
ramach programu rządowego "Radosna Szkoła". 

2. Zawarto umowę z dnia 21 maja 2012r. z Kuratorium Oświaty w Kielcach na 
dofinansowanie ww. zadania. 

3. Przygotowano dokumentacje przetargową na realizację I etapu budowy przedszkola nr 5 
przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu. Ogłoszenie przetargu z dnia 05.06.2012. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 25.06.2012. 

4. Dnia 06.06.2012  podpisana została umowa dotacji na odbudowę schodów terenowych 
"Kozie schodki" z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Kwota dotacji 382 355,00zł. 
Wartość umowna realizacji 483 100,99 zł .Termin realizacji 30.08.2012r. 

5. Trwają prace przy Budowie ul. Nowej w Sandomierzu. 
6. Wyłoniono Wykonawców na zadania: Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i 

krawęŜników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej w Sandomierzu” oraz „Remont 
nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu 
parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i śydowska  w 
Sandomierzu”. 

7. Trwają prace projektowe na zadanie: „Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej 
w Sandomierzu”. 

 
8. Trwają prace projektowe dla trzech przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 Listopada, 2. 

Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego, 3. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej. 

9. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”. 

10. Zakończono prace przy „Remoncie ul. Wałodroga i Zaleśna zniszczonych podczas 
powodzi w 2010r. 

 
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
1. Wykonano remont chodnika wokół Katedry, 
2. Dokonano oczyszczenia koryta cieku wodnego od ul. Salve Regina do ul. Krętej,  
3. Zamontowano na terenie miasta 6szt. nowych słupów ogłoszeniowych 
4. Ministerstwo Gospodarki w konkursie przyznało Gminie dotację w wysokości 30.000 na 

wykonanie inwentaryzacji i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Sandomierza,  
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Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
 
 
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemców,   
-zawarto 1 umowę notarialną nabycia 5 nieruchomości zajętych pod ul. Piętaka, ul. 

Mokrą i ul. Powiśle 
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 64 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
- zawarto 1 umowę dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz, 
- zawarto 1 porozumienie w sprawie rozwiązania umowy dzierŜawy gruntu, 
- sporządzono 1 wypowiedzenie umowy dzierŜawy gruntu 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       -wydano 35 decyzji podziałowych z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 
       - wydano 5 decyzji podziałowych z urzędu,  
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 1 decyzję o  przekształceniu uŜytkowania wieczystego w prawo własności 

Wydział Finansowy 

1. Wydano  6 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

2. Wystawiono 43 wezwań przesądowych do zapłaty dot. zaległego czynszu najmu, 

3. Wystawiono 260 wezwań przesądowych do zapłaty dot. uŜytkowania wieczystego, 

4. Wystawiono 1175 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego od 
osób fizycznych 

5. Wystawiono 168 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

6. Wszczęto 7 postępowań podatkowych, 

7. Wysłano 154 postanowień - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 
podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

8. Wysłano 27 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

9. Wydano 138 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

10.  Z 2 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, odroczenia 
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Wydział Zamówienia Publiczne 
 
Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zadanie pn.:  
1.1.1.1. Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 przy ul. Flisaków w Sandomierzu. 
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
1. BieŜące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy 

Miejskiej Sandomierz – otwarcie ofert – 21.06.2012 
2. Budowa dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego przedszkola przy  

ul. Portowej w Sandomierzu - etap I- otwarcie ofert 25.06.2012 
3. Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr2 w Sandomierzu przy ul. 

Mickiewicza 9 (korytarz, łazienka zaplecza kuchennego) – otwarcie ofert 05.07.2012 

Postępowania -  w trakcie sprawdzania ofert: 
1.1.1.1. Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy  

ul. Lubelskiej 27 i 29 lokali mieszkalnych do zasiedlenia wraz z częścią wspólną 
2.2.2.2. Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy 

ul. Armii Krajowej 5 (taras, schody, stolarka drzwiowa, sale zajęć) 
Postępowania - przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą: 
1. Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły i sali 

gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 
 
 
Podpisane umowy  

1. Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawęŜników wraz z poboczem i skarpą ulicy 
Topolowej w Sandomierzu. 

2. Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, 
fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i śydowska  w 
Sandomierzu 

2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu 
rządowego „Radosna Szkoła” 

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta 
Sandomierza 

4. Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta 
Sandomierza z kontenerów, pojemników i śmietniczek ulicznych na składowisko 
odpadów komunalnych w Jańczycach 

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji 
Kultura 

1) 18.05.2012 r. – „Bł. Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci” - VI finał konkursu 
plastycznego dla przedszkolaków, którego celem było przybliŜenie i uczczenie 
pamięci Karola Wojtyły – papieŜa Polaka, na konkurs wpłynęło 99 prac ze wszystkich 
sandomierskich przedszkoli, komisja konkursowa wybrała 15 wyróŜnionych prac, 
dyplomy i nagrody sandomierskim przedszkolakom wręczył Burmistrz Sandomierza, 
miejsce: Dom Katolicki, 

2) 19.05.2012 r. – „Noc Muzeów” w Sandomierzu – w ramach ogólnopolskiej imprezy 
kulturalnej sandomierskie jednostki kultury przygotowały specjalne wystawy i 
prezentacje, m.in. wszyscy odwiedzający Muzeum Diecezjalne   w Sandomierzu mieli 
okazję obejrzeć renesansowy obraz "Matka Boska z Aniołami” z kręgu twórczości 
Michała Anioła i Leonarda da Vinci, Galeria Biura Wystaw Artystycznych 
przygotowała wystawę polskiego plakatu politycznego, 
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3) 20.05.2012 r. – „II Ogólnopolski Festiwal Nieskończonych Form Mleka – Czas 
Dobrego Sera” - trzydniowy festiwal był pełen wydarzeń   o wyjątkowych walorach 
edukacyjnych i kulinarnych, na stoiskach prowadzona była degustacja i sprzedaŜ 
serów, niepasteryzowanych piw oraz win, podczas imprezy odbywały się równieŜ 
profesjonalne sympozja  oraz warsztaty degustacyjne prowadzone przez znakomitych 
gości z zagranicy, ciekawą propozycją dla uczestników festiwalu było „Laboratorium 
Smaku” podczas którego profesjonaliści z kraju opowiadali o technikach produkcji 
niszowych serów, jak równieŜ o nieskończonych moŜliwościach łączenia smaków, 
stałym punktem festiwalu jest konkurs na najlepszy polski ser, nagrodę główną 
„Grand Prix 2012” za najlepszy polski ser oraz pierwszą nagrodę w kategorii serów 
wędzonych otrzymała „Farma pod Świerkami” Beata i Leszek Futymowie z Huty 
Szklanej za (Kreuzer z Komina), miejsce: Rynek Starego Miasta, 

4) 22-25.05.2012 r. – „Sandomierskie Dni Kultury i Nauki” – podczas 
sandomierskiego święta nauki, odbyło się szereg wykładów (m.in.: "Praktyczne 
zastosowanie metod komputerowego wspomagania projektowania w technice", 
"Współczesna Gruzja", "Lustra w mózgu"  i projekcji filmowych propagujących świat 
nauki i kultury, miejsce: kino „Starówka”, 

5) 24.05.2012 r. – „Obchody jubileuszu 50-lecia odkrycia szachów sandomierskich”, 
w ramach jubileuszu odkrycia cennych szachów na Wzgórzu Świętojakubskim, 
Muzeum Okręgowe zorganizowało szereg wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: 
wernisaŜ wystawy „Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach”, wieczorny 
pokaz filmów  o tematyce szachowej oraz interdyscyplinarną konferencję naukową 
„ Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów”, 

6) 27.05.2012 r. – „Muzyka na Starówce” – inauguracja letniego cyklu koncertów, 
występ zespołu „Kolakawa” prezentującego muzykę z pogranicza folk, jazz, blues, 
reggae, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

7) 28.05.2012 r. – „Przychodnie i szpitale przyjazne kombatantom” – uroczyste 
podpisanie porozumienia między Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób 
Represjonowanych a placówkami opieki zdrowotnej przystępującymi do programu, 
którego celem jest przede wszystkim zagwarantowanie kombatantom moŜliwości 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz zapewnienie im 
odpowiednich warunków leczenia,                 w uroczystym podpisaniu porozumienia 
wziął udział m.in. Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

8) 31.05.2012 r. – „Dotyk historii”  -uroczyste otwarcie ekspozycji pięciu rzeźb 
sandomierskich zabytków (Ratusza, Zespołu klasztornego kościoła św. Jakuba, Bramy 
Opatowskiej, Domu Długosza oraz Zamku kazimierzowskiego), które moŜna 
podziwiać na dziedzińcu Zamku sandomierskiego, ekspozycja powstała z myślą o 
osobach niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie         i niewidomych, które 
dotykając rzeźb będą mogły wyobrazić sobie rzeczywistą budowlę, obiekty zostały 
wykonane przez artystę plastyka Andrzeja Karwata, 

9) 1.06.2012 r. – „30-lecie listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia” – z 
okazji 30-lecia popularnego programu radiowego w trzydziestu miastach Polski 
posadzono drzewka związane z listą przebojów, w gronie wyróŜnionych miast znalazł 
się równieŜ Sandomierz, na Placu Poniatowskiego punktualnie o godz. 12.00 
posadzono drzewo o nazwie Kayah „Supermenka”, 

10) 3.06.2012 r. – „Muzyka na Starówce” – występ duetu Marek Andrzejewski 
oraz Kasia Wasilewska, w programie recitalu znalazły się m.in. utwory pochodzące z 
najnowszej płyty Marka Andrzejewskiego "Elektryczny sweter, miejsce: Rynek 
Starego Miasta, 
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11)  5-6.06.2012 r. – Festyn Kultury Antycznej „Hellas et Roma” - impreza 
edukacyjna, z udziałem najlepszych rekonstruktorów czasów antycznych, propagująca 
wiedzę o świecie staroŜytnym, na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, m.in. 
pokazy walk gladiatorów, bitwy legionistów rzymskich z barbarzyńcami, prezentacje 
uzbrojenia, warsztaty rzemieślnicze, degustacja staroŜytnych kulinariów, miejsce: Plac 
Jana Pawła II,  

 
 
Sport 
 

1)1)1)1) 26.05-1.06.2012 r. – „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XVIII 
Sportowy Turniej Miast i Gmin” - w ramach tego cyklu imprez        odbyło się w 
Sandomierzu wiele ciekawych wydarzeń sportowych, w tym m.in. turnieje piłkarskie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, zawody pływackie, rajd rowerowy, zawody 
wędkarskie, zajęcia lekkoatletyczne, głównym celem wydarzenia była aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby mieszkańców Sandomierza oraz promocja zdrowego 
trybu Ŝycia. 

2)2)2)2) 3.06.2012 r. – „Marsz dla Ŝycia i rodziny” – w marszu ulicami Sandomierza 
wzięło udział około 200 osób. W ramach wydarzenia odbył się szereg imprez 
kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy w Parku „Piszczele”. Celem 
marszu była popularyzacja zdrowego stylu Ŝycia poprzez sport i rekreację.  

3)3)3)3) 6.06.2012 r. – II BieGostom o puchar Burmistrza Sandomierza, I Liceum 
Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu po raz drugi 
zorganizowało charytatywny bieg, z którego dochód został przeznaczony na zakup 
wózka inwalidzkiego dla Moniki, podopiecznej Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjnego w Sandomierzu. Celem kaŜdego biegu, jak podkreślali organizatorzy, 
jest zwrócenie uwagi i uczulenie młodzieŜy na niepełnosprawność ruchową oraz 
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez sport. 

4)4)4)4) 7.06.2012 r. – Po 20 latach klub SKS Wisła awansował do III Ligi piłki noŜnej. 
Sandomierski klub w rozgrywkach pokonał klub Spartakusa Daleszyce (1:0).  

5)5)5)5) 12.06.2012 r. - Turniej piłki ręcznej „Od uczniaka graj  
w szczypiorniaka”, impreza sportowa dla uczniów klas podstawowych i 
gimnazjalnych podczas, której obecna była gwiazda piłki r ęcznej - Karol Bielecki. 
Zawody zostały zorganizowane na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Sandomierzu. 

6)6)6)6) 16.06.2012 r. – III Rowerowy Rajd Papieski – Trzecia edycja sportowej i 
rekreacyjnej rywalizacji, której celem była popularyzacja zdrowego stylu Ŝycia 
poprzez aktywność sportową. W imprezie wzięło udział około 600 osób. Trasa 
wiodła przez malownicze tereny z Sandomierza do Radomyśla nad Sanem. 

7)7)7)7) 16.06.2012 r. – „Wypoczynek z wędką”  – cykl zawodów wędkarskich w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez Polski Związek 
Wędkarski Koło Nr 1 w Sandomierzu. Zawody odbyły się pod Górami Pieprzowymi 
w Sandomierzu.  

 
Promocja 

 
1) 24.05.2012 r. - Nagroda specjalna "Euro-Gmina 2011/2012" dla Burmistrza 

Sandomierza – w ramach tegorocznej edycji plebiscytu "Euro-Gmina 2011/2012", 
Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza otrzymał nagrodę specjalną w kategorii 
turystyka, plebiscyt „Euro-Gmina” jest  corocznym podsumowaniem osiągnięć 
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najlepszych samorządów województwa świętokrzyskiego, a takŜe okazją do 
przedstawienia ich najbardziej wartościowych inicjatyw. 

2) 11.06-15.06.2012 r. – Serialowa ekipa „Ojca Mateusza” kr ęciła kolejne odcinki 
w Sandomierzu. Ujęcia realizowane były między innymi  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej (Schinzla 13), 
na Rynku Starego Miasta, ciągach pieszo-rowerowych, na ulicach: Opatowskiej, 
śydowskiej, Staromiejskiej, jak równieŜ na Małym Rynku.  
  Na planie zdjęciowym pojawili się odtwórcy głównych ról: Artur śmijewski - jako 
filmowy Ojciec Mateusz, Michał Piela - czyli aspirant Nocul, Piotr Polk – jako 
podinspektor Orest MoŜejko, Rafał Cieszyński - jako policjant Przemysław Gibalski 
oraz Weronika Rossati, Karolina Górka, Kinga Preis, GraŜyna Frycz. 

3) 13.06.2012 r. – „Mi ędzy ziemią a niebem” – program telewizyjny realizowany 
przez TVP 1. Zdjęcia do programu nagrywane były na Rynku Starego Miasta w 
Sandomierzu. Tematem odcinka był nadwiślański gród jako miasto „Ojca Mateusza”. 
Odcinek realizowany był z udziałem między innymi: Jerzego Borowskiego 
Burmistrza Sandomierz, Krzysztofa Nitkiewicza Ordynariusza Diecezji 
Sandomierskiej, aktorów Piotra Polka i Michała Pieli.  

4) 16.06–17.062012 r. Prezentacja miasta Sandomierza podczas imprezy targowej 
w Emmendingen. Przedstawienie dorobku firm i zakładów funkcjonujących na 
obszarze Emmendingem i ich miast partnerskich - Emmendingen, Six-Fours-les-
Plages (Francja), Newark-on-Trend (Anglia) 
 i Sandomierz. Delegacja Miasta Sandomierza przedstawiła ofertę turystyczną 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz, dnia 19.06.2012   
                        
Przedstawiając Informację – jak wyŜej – Pan Burmistrz powiedział równieŜ , między innymi, 
Ŝe: 
- Ze Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał informację   
iŜ została wszczęta procedura  na odbudowę wału „Trześniówka” (planowany termin 
zakończenia inwestycji – grudzień br.) 
- Prawy  wał na Wiśle w Sandomierzu  został wzmocniony 
- Będą  nowe miejsca pracy  dla ekonomistów znających  język angielski „Ale nie 
zapeszajmy”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Podziękował Panu Burmistrzowi za  przedstawienie Informacji. 
- Powiedział, Ŝe Pan Burmistrz nie wspomniał o  niezwykle  miłej i podniosłej uroczystości w 
której  uczestniczyli wspólnie : Nadaniu przez Samorząd Kielecki Honorowego 
Obywatelstwa Sandomierzaninowi - Panu Wiesławowi Myśliwskiemu.  
- Zaprosił Państwa Radnych do zadawania pytań. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Cieszy Go stanowisko Burmistrza w sprawie  obwodnicy przy Szpitalu – w tak gęsto 
zabudowanym terenie ( w tym  budynki, w których  świadczone są usługi) naleŜy podjąć 
działania ułatwiające Ŝycie mieszkańcom  płacącym podatki. 
 
Pan Maciej Skorupa 
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Zapytał Pana Burmistrza: Czy ostatnio korzystał z usług  notariusza.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Chyba nie.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Na spotkaniach Mieszkańcy  „wyraŜają trwogę czy my czasem nie przepłacamy za usługi”. 
- „Czy nie moŜna by wykorzystać zestawień z ostatnich 8 lat, jakie to są kwoty, bo plotek 
krąŜy duŜo po Mieście.” 
 
Burmistrz Sandomierza 
 
- Powiedział, Ŝe: 
- W tym roku był u notariusza dwukrotnie: raz u Pana Steca i raz u Pani Sochackiej. 
- Są to kwoty rzędu 100-300 zł. 
- Notariusza wybiera osoba kupująca. 
- Najczęściej Miasto sprzedaje  mieszkania i „Tam gdzie ktoś wskazuje, ja tam idę.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał Pana Burmistrza: ”Czy znane są Panu praktyki Pana Janusza Sochackiego w stosunku 
do mojej osoby?” 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie wie o jakie praktyki chodzi. 
- Nie wchodził i nadal nie będzie wchodził  w  sprawy Radnych. 
- Prosił parę razy: zakopcie  te topory. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
„Panie Maćku, w wolnych wnioskach” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- „Nie Pana pytam.” 
Następnie powiedział: 
- Aby Pan Burmistrz zapoznał się z  przedłoŜonymi dokumentami, z których wynika, Ŝe 
Przewodniczący Rady interesuje się  działalnością   gospodarczą   Ŝony Radnego,  majątkiem 
Radnego (łącznie z wyceną  nieruchomości naleŜących do Radnego). 
- Wydaje się, Ŝe Pan Przewodniczący przekroczył swoje kompetencje (wykorzystując 
słuŜbowy papier i pieczątkę). 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
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Powiedział, Ŝe: 
- KaŜdy radny ma obowiązek złoŜyć na ręce przewodniczącego Oświadczenie majątkowe, a 
przewodniczący przekazać je dalej. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
„Sprawdzić !” 
 
Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Sprawdzić czy to jest przejrzyste. 
- Są inne słuŜby od tego, by dochodziły spraw majątkowych. 
 
Pan Janusz Sochacki- Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Ustawowym obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest weryfikacja Oświadczeń 
majątkowych. 
- Oświadczenia kilku innych Radnych były równieŜ weryfikowane (tam gdzie były ewidentne 
błędy) i  tylko Pan Maciej Skorupa czuje się skrzywdzony. 
- Przypomina, Ŝe w ubiegłym roku były zastrzeŜenia do Oświadczenia Pana Ryszarda 
Lewandowskiego i nie  będąc w stanie wyjaśnić wątpliwości, zwrócił się do Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Kielcach. 
- To jest obowiązek Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Zwracając się do zgłaszającego się ad vocem Radnego - Pana Macieja Skorupy  powiedział, 
Ŝe ten temat  naleŜy rozpatrywać w wolnych wnioskach, obecnie  zadawane są pytania 
dotyczące  Informacji przedstawionej przez Burmistrza Sandomierza. 
 
 Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, uzupełniając wypowiedz Pana Burmistrza, Ŝe: 
- Pan Burmistrz poruszył  sprawę dodatkowych miejsc pracy. 
- W Europie będzie to dotyczyło Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch (w przyszłości 
równieŜ Skandynawii) 
-Dotyczy utworzenia CUW – Cennika Usług Wspólnych (finanse, zakupy, usługi 
informatyczne, zasoby ludzkie) – Idea: ograniczenie kosztów własnych. 
- Dział  będzie liczył 60-70 osób znających język angielski. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Dziwi Go wypowiedz Pana Zbigniewa Rusaka, gdyŜ jeszcze  niedawno  Państwo Radni 
zagłosowali  za „takimi rozwiązaniami”. 
- Zapytał: Co jest przyczyną  zmiany stanowiska ? 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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-Powiało wielkim optymizmem w sporcie: piłkarze weszli do  III ligi piłki noŜnej, 
„Kołeczkowa”  zdobyła srebrny medal na  Mistrzostwach Polski Seniorowi  weszła do 
mistrzostw Świata Juniorów, sukces Radnego – Pana Marka Chruściela  w Toruniu. 
- Jest to ogromna promocja miasta. 
 
 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe prosi , aby Państwo 
radni trzymali się Porządku obrad, który  sami uchwalili. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie ma się czemu dziwić. 
- Radni  i Burmistrz  muszą  słuchać ludzi. 
- JeŜeli,  wsłuchując się w racje ludzi, moŜna   zweryfikować  wcześniejsze stanowisko – to 
cóŜ w tym złego? 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przed uchwaleniem niektórzy Radni  składali wnioski, które nie zostały przyjęte przez  
Burmistrza  i przez Radę  Miasta. 
- Teraz, kiedy  uchwała została uchylona  i sprawa się toczy  „będzie się poszukiwać złotego 
środka”. 
 
Z uwagi  na brak dalszych  zgłoszeń Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
zamknął  punkt 4. Porządku obrad. 
 
Ad. 5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję, zgodnie ze Statutem 
Miasta Sandomierza 2 tygodnie przed sesją. (strona 5.) 
- Za zgodą Rady  nie zostanie odczytany. 
- Projekt uchwały był opiniowany prawie przez wszystkie  komisje. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział, Ŝe Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
- Pan Maciej Kuśmierz – Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna. 
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Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIX/187/2012 
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budŜetu za 2011 rok. 
 
Ad. 6 
  
Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
 z wykonania  budŜetu za 2011 rok. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił - zgodnie z przepisami - Pana 
Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji  w 
sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus odczytał wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Panu Jerzemu Borowskiemu -  Burmistrzowi Sandomierza z tytułu wykonania budŜetu za 
2011 rok  (dokument w załączeniu). 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
- Powiedział, Ŝe obok projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Państwo Radni 
otrzymali:  kopię  Uchwały VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach o Sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu, Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium oraz  
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej . 
- Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie Wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu i stwierdził, Ŝe 
wniosek został przez Radę  Miasta Sandomierz przyjęty jednogłośnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe za zgodą 
Radnych projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium nie zostanie 
odczytany i zaprosił  zebranych do dyskusji. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
- I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIX/188/2012 
w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania  budŜetu za 
2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza pogratulował Panu 
Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza  w imieniu Mieszkańców i Rady Miasta  
absolutorium za 2012 rok, wyraŜając jednocześnie  nadzieję, iŜ rok 2013 będzie jeszcze 
lepszy. 
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- W imieniu swoim i Państwa Radnych podziękował i pogratulował równieŜ Panu Cezaremu 
Gradzińskiemu – Skarbnikowi Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dziękuje Panu Przewodniczącemu i Państwu Radnym. „i jest wzruszony”. 
- JeŜeli od ubiegłego absolutorium kogoś  uraził, to przeprasza. 
- Zachęca do dalszej współpracy. 
 
Ad. 7 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie  darowizny nieruchomości gruntowych. 
     
 Opinie Komisji Rady Miasta Sandomierza:      
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział, Ŝe Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie jest przeciwny budowie boiska przy I LO. 
-  Podtrzymuje swoje stanowisko  z posiedzenia  Komisji dotyczące wyceny zamienianych 
nieruchomości. 
- Wszyscy wiedzą jaka jest  róŜnica  w wartości gruntu  na Starym Mieście i „na Szpitalu”. 
- MoŜe  naleŜałoby wynegocjować od Starosty jakiegoś bonusa, tym bardziej, Ŝe jak wynika  
patrz strona 12j. - dajemy dotację. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
W związku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3   „wstrzymujących się od głosu” (1 osoba nie 
głosowała) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIX/189/2012 
w sprawie  darowizny nieruchomości gruntowych. 
 
Ad. 8  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  gruntowej  
    (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta Sandomierza: 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  powiedział, Ŝe Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i poprosił o poprawienie w 
projekcie uchwały numeru działki: 
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Jest  - 1584 
Powinno być - 2199. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe błąd w projekcie  uchwały jest  pomyłka drukarską ( w uzasadnieniu do 
uchwały jest poprawnie). 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”, 1 osoba nie 
głosowała. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XIX/190/2012 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  gruntowej  
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej  ciąg 
pieszo - rowerowy 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, Ŝe  
- W/w projekt uchwały został zdjęty przez Pana Burmistrza z Porządku obrad poprzedniej 
sesji. 
- Prosi o opinię komisję merytoryczną. 
 
Przewodniczący Komisji Praworządności – Pan  Piotr Majewski powiedział, Ŝe komisja 
której przewodniczy  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
I- stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XIX/191/2012 
 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej  ciąg pieszo - rowerowy 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu.       
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
-   Wobec braku  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
    (Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XIX/192/2012 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu.  
 
 
Ad. 11 
                      
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok. 
       
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 głos  „wstrzymujący się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIX/193/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok.  
 
Ad. 12 
  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok  
       
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisję merytoryczna  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 
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„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie głosowały stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIX/194/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 rok  

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2012-2023 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisję merytoryczna  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania:  
16„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 2 osoby nie głosowały stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIX/195/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2012-2023 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu „Budowa 
      zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu”.  
      
       
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Pan Marek Jarema 
 
- „Panie Burmistrzu czy moŜe Pan ocenić  zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w 
Sandomierzu.” 
- Jak wygląda pobieranie opłat, koncesjonowanie? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, Ŝe: 
- Jest lekko rozczarowany  tym projektem uchwały: liczył na zapowiadane parkingi 
podziemne. 
- W paragrafie 1  jest zapis :wyraŜa się zgodę na realizację projektu: ”Rozumiem, Ŝe ten 
projekt gdzieś jest”. 
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Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
„Pan  ma zagłosować, Ŝebym mógł realizować  projekt.” 
 
Pan Janusz Sochacki : 
- Zapytał, z uwagi na wątpliwości: Czy Państwo Radni będą głosować za wykonaniem  
projektu, dokumentacji? czy teŜ za realizacją projektu, który juŜ  istnieje ( Bo z projektu 
uchwały jasno to nie wynika). 
- PowyŜsze łączy się z kosztami i dajemy komuś na parę lat tereny. 
- Jako mieszkaniec i jako  radny nie ma najlepszych doświadczeń z przekazywania  
nieruchomości miejskich  osobom prywatnym(do tej pory straszy La Monta, Zamkowa 5 i 
inne) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe rzadko  broni Pana Burmistrza na tej sali, ale wie dlaczego  
Pan Burmistrz nie wybrał  parkingów podziemnych:  
Powód: Ŝeby Pan Przewodniczący nie przejeŜdŜał linii parkując swoje BMW (patrz parking 
przy Urzędzie Miejskim.) 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe: 
- Zaparkował tak, jak pozwalały  na to warunki (  zaparkowany wcześniej samochód). 
- Przyjmuje do wiadomości opinię fachowca. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi , aby  czytać projekt uchwały. 
- To jest dopiero przepustka do rozpoczęcia dalszych prac. 
- Burmistrz nie moŜe podejmować  takich decyzji bez zgody  Rady Miasta. 
- Chce uspokoić, Ŝe  nie jest to próba oszustwa. 
- JeŜeli będzie potrzeba budowy parkingów podziemnych – to będziemy je budować. 
Pan Burmistrz poinformował równieŜ  zebranych na czym polega partnerstwo publiczno – 
prywatne. 
 
Pan Janusz Sochacki zapytał: Na ile lat  „Pan zamierza to wydzierŜawić?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- To na razie jest przepustka do prowadzenia rozmów – Są chętni, trzeba jednak przejść całą 
procedurę. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń  w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 3 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XIX/196/2012 
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w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu „Budowa zespołu parkingów w 
otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu”.  
      
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty  targowej na targowisku 
miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  
     
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  ustalenia 
stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się  na 
terenie Gminy Miejskiej Sandomierz  
 
Wynik głosowania:17  „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu ,1 osoba nie 
głosowała. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XIX/197/2012  
zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 
2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty  targowej na targowisku miejskim przy 
ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 – 2016”.  
      
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan  Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
Pan Piotr Majewski – komisja wspólna: Komisja Praworządności  wspólnie z Komisją 
Polityki Mieszkaniowej - opinia pozytywna 
 
Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan  Andrzej Bolewski- Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „ wstrzymała się ”  od głosu 
Pan Janusz Sochacki  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
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                                               Uchwały Nr XIX/198/2012 
w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 – 2016”.  
      
Ad 18  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe Pan Ryszard 
Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza w zastępstwie  (z uwagi na 
urlop wypoczynkowy Przewodniczącego Rady ), uczestniczył w spotkaniu  Stowarzyszenia 
„Dobrze, Ŝe jesteś” oraz w  Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki. 
                       Pan Przewodniczący podziękował  Panu Ryszardowi Lewandowskiemu za 
zastępstwo i przedstawił zebranym korespondencję skierowaną do  Rady Miasta Sandomierza 
w okresie miedzysesyjnym: 
- Protokół z Regionalnej Izby Obrachunkowej  z kompleksowej kontroli  gospodarki 
finansowej  Gminy Sandomierz  w latach 2007-2010. 
Pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej i Komisji BudŜetu i Finansów) 
- Sprzeciw Mieszkańców  Osiedla Salve Regina  do Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Salve Regina. 
(Pismo zostało skierowane do Burmistrza Sandomierza oraz Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa) 
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę Firmy Agro Handel na 
Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie  opłat za wody opadowe. 
- Pan Wojciech Socha reprezentowany  przez Radcę Prawnego – Pana Tomasza Lenarta  
złoŜył wniosek o udostępnienie  informacji publicznej  w sprawie udostępnienia uchwały  dot. 
MPZP „OŜarowska”(Pismo zostało skierowane do Burmistrza Sandomierza) 
- Mieszkańcy ulicy Kazimierza Wielkiego, Staromiejskiej:  w sprawie działalności i 
zakłócania spokoju przez klientów Baru „RoŜno”. 
- Byli Pracownicy  Huty Szkła w Sandomierzu  wnioskują o moŜliwość nazwania jednej z 
ulic , skweru imieniem Wacława Brzozowskiego- współtwórcy i pierwszego dyrektora 
Huty.(Prośba o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług) 
- Fundacja realizująca program  pomocy finansowej  dla uzdolnionej młodzieŜy pn. ”Dyplom 
marzeń” zwraca się z prośbą  o wsparcie finansowe (Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu) 
Kończąc wypowiedz Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe: 
- Dokonał – zgodnie z ustawą - analizy Oświadczeń majątkowych Państwa Radnych: 
- Kilka Oświadczeń wymagało  weryfikacji. 
- Zgodnie z Ŝyczeniem Radnego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości dot. Oświadczenia 
Radnego – Pana Macieja Skorupy przesłano pocztą, listem poleconym. 
Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść pisma skierowanego do Pana Macieja Skorupy. 
- Dziękuje Panu Leszkowi Komendzie – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego za pomoc 
przy analizie w/w Oświadczeń majątkowych  radnych. 
 
Ad. 19 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
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Zapytał: Na jakim etapie jest sprawa schroniska dla zwierząt  przy ulicy Wiśniowej? 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Uchwałą Rady Miasta  zostały uregulowane miejsca, gdzie  moŜna prowadzić działalność  
handlową . 
- Przy Bramie Opatowskiej znajduje się stoisko osoby spoza Sandomierza  a StraŜ Miejska 
nie reaguje. 
- Zdaniem radnego ludzie z zewnątrz sobie kpią, podczas gdy Mieszkańcy Sandomierza są 
dyscyplinowani. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
- Przedstawił trudną sytuację  związaną z zapewnieniem  opieki zwierzętom bezdomnym. 
- Poinformował o  ostatnich ustaleniach i stanowisku  samorządów , które zapadło  na 
posiedzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Wszystkie 12 Gmin wyraziło wolę  budowy schroniska dla zwierząt (w ubiegłym roku 7 
było „przeciw”, 5 „za”)  
- Związek dostał delegację  do podjęcia działań  związanych z organizacją  schroniska 
- RozwaŜa się lokalizację  schroniska w Rzeczycy (budynek seminarium do adaptacji) 
- PowyŜsze działania wiąŜą się ze zmianą Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki – stosowny projekt uchwały  zostanie wkrótce przedłoŜony Radzie Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał :Czy zostały wykorzystane pieniądze  na schronisko zabezpieczone w budŜecie’2012  
w kwocie 15 tys. zł ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Pieniądze nie zostały uruchomione, bo nie złoŜono wniosku spełniającego określone 
wymogi. 
- Miasto pomaga schronisku poprzez np. wywóz nieczystości stałych , opłat za energie. 
 
Pan Tomasz Lenart – Radca prawny  reprezentujący Pana Wojciech Sochę 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe 
- Działka Pana Wojciecha Sochy  od 12 lat jest zabezpieczona  na tzw.  cel publiczny: budowę 
szkoły . 
- W związku z powyŜszym Jego klient nie moŜe w/w działką od  12 lat  swobodnie 
dysponować. 
- Pan Wojciech Socha w ubiegłym roku złoŜył wniosek o zmianę przeznaczenia tego terenu: z 
celu publicznego na zabudowę jednorodzinną. 
Z uwagi na powyŜsze Pan Tomasz Lenart zapytał:  
Na jakim etapie jest  obecnie w/w wniosek ? 
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W związku z  chwilową nieobecnością  Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza 
do którego  zostało skierowane pytanie, Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   
poinformował  zebranych , Ŝe Państwo Radni otrzymali ( od Burmistrza Sandomierza  i z 
Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego) zaproszenie na seminarium pn. „Sandomierz – 
między Wschodem a Zachodem”, które odbędzie się w Sandomierskim Zamku. 
Rzadko się zdarza gościć tak znamienitych uczonych zgromadzonych w jednym miejscu w 
Sandomierzu – powiedział Przewodniczący  Rady Miasta.   
  
Wracając do  pytania zadanego przez Pana Tomasza Lenarta – pełnomocnika Pana Wojciecha 
Sochy  Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe sprawą zajmowały się  komisje merytoryczne 
Rady Miasta, z opinii których wynika, Ŝe 
- Szkoła w  nie jest obecnie przewidziana w tym miejscu. 
- Lepiej będzie  jak  ktoś wybuduje dom i będzie płacić podatki. 
W związku z powrotem Pana Burmistrza na salę obrad, Pan  Przewodniczący poprosił 
uprzejmie Pana Tomasza Lenarta o powtórzenie pytania. 
 
Pan Tomasz Lenart – Pełnomocnik Pana Wojciecha Sochy  
 
Zapytał o losy wniosku złoŜonego przez Pana Wojciecha Sochę. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe  
- Komisje wydały swoje opinie. 
- Procedura jest skomplikowana, została wszczęta i moŜe potrwać  „i do roku”. 
- Nie było i nie ma złośliwości ze strony Burmistrza. 
- Miasto ma prawo rezerwować grunty pod budowę szkoły. 
 
Pan Wojciech Socha – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Będąc na miejscu w Sandomierzu kontroluje przebieg sprawy.  
- Została sporządzona analiza zasadności.  
- Są problemy z wyłonieniem geodety: Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki 
i Architektury twierdzi, Ŝe na polecenie Burmistrza  procedura została wstrzymana, bo „szuka 
się oszczędności na  nowe inwestycje (tj. drogi)”. 
- Ma sporządzone 3 umowy przedwstępne na kupno nieruchomości gruntowych i „nie 
wyobraŜa sobie, gdyby procedura przeciągnęła się powyŜej 1,5 roku”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan moŜe złoŜyć wniosek o podział nieruchomości. 
- Musi wysłuchać drugiej strony tj. Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM po 
sesji Rady  i to wyjaśnić. 
 
Pan Jacek Dybus 
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Zapytał o spotkanie, które miało być  zorganizowane przez Pana  Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza z Rektorem WSHP w sprawie Apelu przyjętego  przez Radę  Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe spotkanie  miało się  
odbyć na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
- Z informacji jakie posiada to spotkanie takie się odbyło. 
 
Pan Marcin Marzec – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty , Kultury i 
Sportu. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na posiedzeniu Komisji, której przewodniczył nie było quorum. 
- W Porządku obrad Komisji  była Informacja o stanie szkolnictwa wyŜszego w Sandomierzu 
w związku z Apelem skierowanym  do WSHP. 
- W spotkaniu uczestniczył Pan Rektor wraz z pracownikami Uczelni. 
- Jest do wglądu protokół z posiedzenia komisji i jeŜeli taka będzie wola Rady, to moŜe  
zreferować przebieg  dyskusji. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział między 
innymi, Ŝe: 
- Jest przykro, kiedy na posiedzenie Komisji zaprasza się Gości a  Radni sami nie przychodzą   
- Prosi o wykorzystywanie sankcji, którymi dysponuje Przewodniczący w celu 
zdyscyplinowania członków poszczególnych Komisji. 
- Z ramienia Urzędu Miejskiego teŜ nie było nikogo (Pani Ewa Kondek – Zastępca 
Burmistrza  „tylko się pokazała”.) 
- Pani Burmistrz  występuje w tym przypadku w dwóch osobach: jako przedstawiciel 
Burmistrza  i jako przewodnicząca Firmy   sprawującej nadzór, będącej organem 
załoŜycielskim  Uczelni.  
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Na Komisję  był zaproszony Przedstawiciel Towarzystwa Naukowego. 
- JeŜeli jest w pracy to tylko jako  Zastępca Burmistrza ( nie występuje w dwóch osobach) 
- Towarzystwo Naukowe o programie Komisji nie zostało poinformowane. 
- O posiedzeniu Komisji dowiedziała się na krótko przed wyjazdem słuŜbowym. 
- Na posiedzeniu Komisji nie została, bo miała inne obowiązki. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Dziękuje z wypowiedz. 
- Nie zawsze da się funkcje oddzielić: Sam występuje  jako radny, jako kierowca, który źle 
zaparkował, jako mąŜ notariuszki itd. 
 
Ad. 20                                                     Zamknięcie obrad 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XIX sesję Rady Miasta Sandomierza. 
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Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                 Janusz Sochacki                                                    
                                                                                 Przewodniczący 
                                                                                 Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


