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                                                          Protokół  Nr 19 
                                  z  XIX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      19 marca 2008  roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  17,10 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza wyra�aj�c 
przekonanie, �e  dzisiejsza XIX  sesja  zwołana w Wielkim Tygodniu  b�dzie spokojna i  
bezkonfliktowa - powitał wszystkich przybyłych go�ci, Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze 
swoimi Zast�pcami, dyrektorów podległych jednostek  PGKiM i PEC, Mieszka�ców 
Sandomierza oraz Przedstawicieli prasy i radia. 
Szczególnie  serdecznie Pan Przewodnicz�cy  powitał  posła na sejm RP - Pana Marka 
Kwitka i - w imieniu obecnych -  wyraził zadowolenie, �e Pan Poseł nie traci kontaktu z  
bliskim Mu elektoratem i   ma mo�liwo��  na bie��co  przekazywania  parlamentowi spraw i 
problemów  jakimi �yje Miasto. 
 
               W  XIX sesji udział wzi�ło  17 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (jak Zał�cznik) 
Radni :Pan Marek Hara�czyk, Pan Krzysztof Kandefer, Pan Krzysztof Ni�y�ski oraz Pani 
Mariola St�pie�  usprawiedliwili swoj� nieobecno�� 
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta  
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu  Podatków i Opłat 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Zofia Wódz – Inspektor w  Wydziale Urbanistyki i Architektury 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej 
 (Zał�cznik nr 2)                   
 
          Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki przypomniał, �e Materiały na 
XIX  sesj� Pa�stwo Radni otrzymali, zgodnie ze Statutem, z tygodniowym  wyprzedzeniem 
 i ka�dy z Pa�stwa Radnych miał mo�liwo��  zapoznania si� z nimi. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy zapytał o ewentualne uwagi dot.  Porz�dku obrad ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poprosił o zdj�cie z Porz�dku obrad  dzisiejszej sesji punktu 16:  Podj�cie uchwały  w 
sprawie opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz. 
Pan Burmistrz  argumentuj�c pro�b� powiedział,  mi�dzy innymi, �e: 
- Obecnie  „kr��y ju� kilka projektów tej uchwały” , jest wiele  propozycji i wniosków, które 
nale�y rozwa�y�. 
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- Na pewno uda si�  uzyska� kompromis, który b�dzie do przyj�cia przez wszystkie 
zainteresowane strony. 
- Na kolejn� sesj�  z pewno�ci� uda si� taki dopracowany  projekt uchwały przygotowa� – co 
pozwoli unikn��  zb�dnych dyskusji, odwoła� i ew. skarg. 
- Niektóre gminy, korzystaj�c z do�wiadczenia Sandomierza, wzoruj� si�  :”Jak poprawnie 
pisa� uchwały dot. opłat za przedszkola”. 
 
„Trudno si� nie zgodzi� z  Panem Burmistrzem, �e  jako Rada jeste�my ju� specjalistami  od 
wprowadzania opłat za przedszkola – Jest to ju� 6 lub 7 wariant uchwały w tej kadencji i 
s�dz� ,�e nie ostatni” – powiedział Pan Przewodnicz�cy  i zapytał o ew. dalsze  wnioski 
dotycz�ce Porz�dku obrad  dzisiejszej sesji. 
 
Pan Andrzej Gle� 
 
W imieniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa – jako jej 
Przewodnicz�cy zgłosił  Wniosek o zdj�cie z Porz�dku obrad sesji  Punktu 14. 
Podj�cie uchwały w sprawie uchwalenia  Zmiany studium uwarunkowa� i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego uchwał� Nr 
XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 24 lutego 2000 roku z pó�niejszymi 
zmianami – etap II. 
Zdaniem Członków Komisji projekt  uchwały wymaga dopracowania, uzupełnienia i 
wyja�nienia pewnych nie�cisło�ci – argumentował Pan Andrzej Gle�. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Komentuj�c  stanowisko Komisji Gospodarki Przestrzennej , Ochrony �rodowiska i 
Rolnictwa  w sprawie projektu uchwały  dot. Zmiany Studium powiedział: 
- „Ja wykonałem wszystko zgodnie z prawem i z naszej strony nie ma �adnego uchybienia”. 
-  Ewentualne  tzw. kosmetyczne   poprawki nie b�d� miały wpływu na  realizacj� całego  
   przedsi�wzi�cia. 
   W przypadku  dodatkowych uzgodnie� i ew.  powtórnego  wyło�enia planu  sprawa mo�e 
si�  przedłu�y� nawet o pół roku. 
    
Wobec braku dalszych zgłosze� Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta 
zaproponował, aby zgłoszone wnioski   głosowa� ł�cznie: O ile nie usłysz� sprzeciwu  - 
b�dziemy głosowa� ł�cznie. Sprzeciwu nie słysz�” i zapytał: Kto z Pa�stwa Radnych jest  za 
skre�leniem  w Porz�dku obrad: 
- Punktu 14. Podj�cie uchwały w sprawie uchwalenia  Zmiany studium uwarunkowa� i 
kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego uchwał� 
Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 24 lutego 2000 roku z pó�niejszymi 
zmianami – etap II.  
- Punktu 16. Podj�cie uchwały w sprawie opłat za �wiadczenia przedszkoli  samorz�dowych 
prowadzonych przez miasto Sandomierz  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
 Wynik głosowania:16 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si�” od głosu. 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e Rada Miasta Sandomierza  skre�liła z Porz�dku obrad XIX 
sesji Rady Miasta  punkt 14 i punkt 16 oraz zapytał :Kto z Pa�stwa Radnych jest za 
przyj�ciem 
Porz�dku obrad  uwzgl�dniaj�cego  wprowadzon� jak wy�ej zmian� ? 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził przyj�cie przez Rad� Miasta 
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Porz�dku obrad jak,  ni�ej: 
 
1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2.  Przyj�cie porz�dku obrad. 
3.  Przyj�cie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza 
4.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
5.  Przyj�cie Sprawozdania z działalno�ci Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza    

       za 2007 rok. 
6.  Przyj�cie Sprawozdania z działalno�ci Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza za  

       2007 rok. 
7.  Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr II/5/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

  6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
  i zatwierdzenia ich składów osobowych. ( Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 

8.  Podj�cie uchwał  wprowadzaj�cych zmian� na stanowisku Przewodnicz�cego Komisji 
  Praworz�dno�ci Rady Miasta Sandomierza. ( Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 

9.  Podj�cie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 Rady Miejskiej  
  w Sandomierzu z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie podwy�szenia opłaty rocznej za  
  u�ytkowanie wieczyste, zarz�d i u�ytkowanie gruntów stanowi�cych własno�� gminy  
  poło�onych na terenie miasta Sandomierza.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza 
      Sandomierza) 
11. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza 
      Sandomierza)  
12. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia  bud�etu miasta na 2008 
      rok.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13.  Podj�cie uchwały w sprawie poboru  opłaty skarbowej w drodze inkasa.  
       (Wniosek   Burmistrza Sandomierza) 
14. Podj�cie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatno�ci za  
       posiłki  przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem     
       prowadz�cym jest Gmina Sandomierz.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
       z  organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno��   
       po�ytku publicznego w roku 2008  (Wniosek Burmistrza Sandomierza 
16.  Podj�cie uchwały w sprawie Statutu O�rodka Pomocy Społecznej w   
       Sandomierzu.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 17. Przyj�cie Harmonogramu Dy�urów  Radnych Miasta Sandomierza. 
 18.  Interpelacje  i  zapytania Radnych.    
 19.  Informacje i komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy 
        ró�ne. 
20.  Zamkni�cie obrad.                                           

                                                                                                                                                                      
Ad. 3 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu 
Radnym, �e  Protokoły z XVI  i XVII sesji Rady Miasta V kadencji  były wyło�one w Biurze 
Rady  i nie zgłoszono uwag do ich tre�ci oraz zapytał: Czy do protokołów z XVI i XVII sesji 
Rady Miasta  s� uwagi , wnioski, propozycje ? 
W zwi�zku z brakiem zgłosze�  Pan Przewodnicz�cy Rady zapytał: Kto jest za przyj�ciem 
protokołów ? 
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Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”  i stwierdził, �e 
Protokoły z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza Rada przyj�ła jednogło�nie. 
 
 
Ad. 4    
                   
             Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
(Jak ni�ej) 

  
  I     Wydano 18 Zarz�dze� Burmistrza Miasta. 
 
 
 II     Referat Kontroli i Audytu Wewn�trznego: 
 

1. Kontrola problemowa w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym w zakresie 
przestrzegania i realizacji zapisów zawartych umów,  

2. Kontrola w zakresie prawidłowo�ci wykorzystania dotacji celowej przez 
Stowarzyszenie Piłki R�cznej Wisła Sandomierz,  

3. Kontrola problemowa w Miejskim O�rodku Sportu i Rekreacji, w zakresie wykonania 
zalece� pokontrolnych,  

4. Kontrola problemowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, w zakresie 5% 
wydatków,  

 
���������Z zakresu Nadzoru Komunalnego:  
 
 
1. Wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach: 

• Tulipanowa-boczna 
• Panoramiczna 
• Wałowa  

2. Wyremontowano 35 szt. ławek oraz wykonano nast�pnych 40szt. przeznaczonych do 
rozstawienia na terenie Starego Miasta. 

3. Wykonano drewnian� wiat� widokow� zlokalizowan� u podnó�a Gór Pieprzowych. 
4. Wykonano 3 szt. drewnianych pawilonów handlowych przeznaczonych do handlu na 

terenie Starego Miasta. 
5. Dokonano utwardzenia materiałem kamiennym odcinka drogi ul. Klonowej    
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bie��co. 
 

         
VI   Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: 

 
 
1. W zakresie obrotu nieruchomo�ciami: 

1. Zawarto 2 umowy notarialne sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowych na rzecz 
u�ytkowników wieczystych, 

2. Zawarto 1 umow� notarialn� sprzeda�y lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 
oraz 4 dalsze protokoły rokowa� w sprawie sprzeda�y lokali, 

3. Zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomo�ci na cele inwestycyjne, 
 2. W zakresie podziałów nieruchomo�ci: 
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Wydano 4 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomo�ci na wniosek wła�cicieli 
gruntów,  

 3. W zakresie dzier�awy nieruchomo�ci: 
- rozwi�zano 1 umow� dzier�awy za porozumieniem stron i zawarto now� umow�, 

 - zawarto 3 aneksy do umów dzier�awy gruntu (pod działalno�ci�), oraz 1 umow� 
 dzier�awy gruntu rolnego, 

 4. Wydano 20 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych, 
 
 
V    Z zakresu Techniczno-Inwestycyjnego: 
 
1. Przekazano plac budowy Wykonawcy robót „ Budowy budynku socjalnego przy ul. 
Lubelskiej” 
2.  Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej skate parku przy ul. 

Baczy�skiego. 

3. Przygotowane zostały dokumenty i ogłoszony przetarg na budow� ul;. Dobkiewicza-

boczna. 

4.   Uzyskano pozwolenie na budow� parkingów przy ul. T.Króla 6,8. 

5.   Prowadzone s� konsultacje i uzgodnienia z mieszka�cami – wła�cicielami działek, na 

których planowane, projektowane s� inwestycje liniowe 

6.   Przeprowadzane s� przegl�dy gwarancyjne zada� wykonanych w latach ubiegłych, w tym 

równie� zada� współfinansowanych ze �rodków Unii Europejskiej. 

7.   Przygotowywane s� dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji w 2008r. 

8.   Rozstrzygni�ty został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego,  
      przy skate parku w Piszczelach.  
9.   Uzyskano pozwolenie na budow� „Rewitalizacji parku miejskiego w Sandomierzu” 
 

VI. Referat podatków i opłat 
 
 
1. Wezwano   88 podatników, którzy nie zło�yli deklaracji / informacji  wysłano 

wezwania do dokonania tej czynno�ci. 
2. Wobec  27 podatników wszcz�to post�powanie podatkowe w sprawie ustalenia   i 

okre�lenia  wysoko�ci zobowi�zania podatkowego. 

3. Sporz�dzono 77 decyzji w sprawie ustalenia zobowi�zania podatkowego na 2008 rok 

4. Sporz�dzono 4 decyzji w sprawie okre�lenia wysoko�ci zobowi�zania podatkowego  

5. Sporz�dzono 4 postanowienia o przerachowaniu wpłaty na  poczet bie��cych  

zobowi�za� podatkowych  

6. Sporz�dzono  9  postanowie�  w sprawie zaliczenia  nadpłaty na poczet bie��cych 

oraz zaległych zobowi�za� podatkowych  

      7.   Sporz�dzono 4 decyzje  w sprawie zwrotu  opłaty skarbowej  
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VII  Referat Windykacji nale�no�ci  

 

1. Wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia, rozło�enia na raty i odroczenia terminu 

płatno�ci zobowi�za� podatkowych w podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnym, 

oraz podatku od �rodków transportowych, 

2. Wydano 36 postanowie� w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków 

wniosku, pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, przedłu�enia terminu wydania 

decyzji, 

3. Wysłano 9 upomnie� na kwot� 88 325,00 zł, 

4. Wycofano i aktualizowano 17 tytułów wykonawczych na skutek dobrowolnych wpłat 

przez dłu�ników, 

5. Wydano 7 za�ale� na postanowienia o umorzeniu post�powa� egzekucyjnych, 

6. Wysłano 17 zapyta� o stan egzekucji do Urz�dów Skarbowych, 

7. Wystawiono 84 tytuły wykonawcze na ł�czn� kwot� 12 900,00 zł, 

1. Wysłano 105 wezwa� przes�dowych do najemców lokali mieszkalnych, 

2. Wysłano 25 wezwa� przes�dowych najemcom lokali u�ytkowych, 

3. Wydano 10 za�wiadcze� o nie zaleganiu w podatkach, 

4. Wydano 754 za�wiadcze� o wielko�ci gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu 

gospodarstwa rolnego oraz o stanie maj�tkowym. 

         
VIII  Z zakresu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu: 
 
 
Kultura 
 
26. 02 – W sandomierskim Ratuszu odbyła si� uroczysto�� przyznania tytułu i wr�czenia 
statuetki Sandomierzaninowi Roku i Nadziei Sandomierza. Marek Ro�ek, wicedyrektor 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych został wybrany na „Sandomierzanina 
Roku 2007”. Z kolei tytuł „Nadziei Sandomierza 2007” przypadł Aleksandrze Nowosad, 
uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształc�cych w Sandomierzu.  
 
29. 02 – W O�rodku Akcji Kulturalnej obchodzone były „Imieniny Zucha”, impreza 
zorganizowana dla zuchów przez Hufiec ZHP w Sandomierzu. Podczas tej imprezy wr�czona 
została po raz kolejny honorowa odznaka „Zuchowe Słoneczko”. 
 
1 - 2. 03 – sandomierska delegacja zło�ona z przedstawicieli władz samorz�dowych oraz 
PTTK uczestniczyła w Mi�dzynarodowych Targach Regionów Turystycznych „Na Styku 
Kultur”, które zostały zorganizowane na terenie Mi�dzynarodowych Targów Łódzkich.   
 
7. 03 – W galerii „Przykrótka” odbył si� wernisa� wystawy fotograficznej „Smutek i urok 
prowincji lat minionych” autorstwa Jerzego Pi�tka. 
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8. 03 – Zwi�zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Ziemi Sandomierskiej w 
Sandomierzu zorganizował eliminacje hufcowe XVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Strofy o Ojczy�nie”.  
 
12. 03 – W Muzeum Okr�gowym w Sandomierzu odbył si� wernisa� wystawy fotograficznej 
„Rodzinna pasja” - autorstwa Ewy, Janusza, Marcina, Tomasza i Aleksandry Sierokosz.  
 
14. 03 – w galerii BWA odbył si� wernisa� wystawy Magdaleny Marcinkowskiej pt. „Moje 
podró�e”.  Wystaw� b�dzie mo�na ogl�da� do 2 kwietnia.   
 
15. 03 – W Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego odbyło si� „�niadanie 
Wielkanocne,”podczas którego mo�na było degustowa� potrawy �wi�teczne oraz podziwia� 
przygotowan� prezentacj� obrz�dowo�ci ludowej.  
 
15. 03 - W sandomierskim klubie „Lapidarium” odbył si� koncert grupy „Anam na Eireann”.  
Wyst�p ten poprzedził koncert konkursowy „Szanta na sukces” w ramach  „V Spotka� z 
piosenk� �eglarsk�”.  
   
16. 03 – Odbyła si� kolejna wycieczka rowerowa z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie…” zorganizowana przez sandomierski oddział Poleskiego Towarzystwa Turystyczno 
Krajoznawczego, której tematem przewodnim była wiosna. 
 
Sport 
 
5. 03 – W hali sportowej przy ul. Patkowskiego odbył si� turniej mini – piłki r�cznej o 
mistrzostwo Sandomierza. Zwyci��yli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Sandomierzu.  
 
10. 03 – W hali sportowej w Wilczycach rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
Sandomierskiego w mini - piłce r�cznej chłopców  w kategorii szkół podstawowych.  
 
15. 03 – Na pływalni krytej w Sandomierzu rozegrana została IV runda Du�ej 
�wi�tokrzyskiej Ligi Pływackiej.  
 
16. 03 – Wiosenny Turniej Szachowy - zawody rozegrane zostały w kategoriach: seniorzy, 
juniorzy oraz juniorzy młodsi.  
 
                         Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował Panu 
Burmistrzowi za wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa Radnych o ew. pytania do   informacji 
przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e pytania powinny dotyczy�  przedstawionej informacji 
czyli bie��cej działalno�ci Miasta. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział: 
- „Chciałbym zapyta� o losy  planowanych dwóch przedsi�wzi��: Chodzi o dwa projekty, 
które były do stycznia br. na li�cie indykatywnej. 
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Pan , Panie Burmistrzu mówił o ewentualnym poł�czeniu  tych 2 projektów – Rewitalizacji 
Starówki i  ten szerszy projekt w ramach Zwi�zku Gmin Dorzecza Koprzywianki.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
 Powiedział, mi�dzy innymi: 
- Projekt dotycz�cy Rewitalizacji Starówki b�dziemy realizowa� sami, bo „nie mamy innego  
  wyj�cia”. 
- „Je�eli chodzi o Ekologiczny Zwi�zek Gmin Dorzecza Koprzywianki , to jeste�my na 
uko�czeniu dokumentacji i mocno wyprzedzamy pozostałe gminy. My�l�, �e na pierwszy 
ogie� poszedłby Sandomierz, Koprzywnica i Bogoria , pozostali za� musz�  porz�dnie 
pedałowa�,  aby do tego  peletonu doł�czy�” 
- I� liczy na słowno�� Pana Ministra, który obiecał, �e  „Przyjedzie  nawet z Minister 
Bie�kowsk� do Sandomierza, aby  naocznie zobaczy� problemy naszego Miasta”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał: 
„Panie Burmistrzu. Je�eli konkurs zostanie ogłoszony np. w kwietniu, wnioski b�d� 
aplikowane to  pula  z kwartału na kwartał b�dzie si� zmniejsza�.  
Czas ma wi�c ogromne znaczenie – Pytam wi�c: Kiedy  ewentualnie  taki wniosek 
Sandomierza mógłby wpłyn��? 
I czy   kwestia poł�czenia  tych dwóch wniosków -   to jest skomplikowana sprawa?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- „Wniosek dotycz�cy zabezpieczenia  Starego Miasta   jest gotowy” 
-  „Jeste�my w trakcie  rozmów z Ministrem Rozwoju Regionalnego , niczego nie 
przyspieszymy, musimy poczeka� do 2 kwietnia. Wówczas b�dziemy  m�drzejsi. 
Według standardów unijnych rewitalizacja to np. odnowienie murów, rekonstrukcja,  itp. – i 
to jest w gestii Ministra Kultury. 
Natomiast „grzebanie w ziemi” – to Ochrona �rodowiska. 
Sandomierska Starówka jest specyficzna – takich problemów nie ma �adne  inne miasto: my 
mamy wzgórze, mamy lessy, mamy osiadanie. 
Starali�my si� nawi�za� przez internet  kontakt z jednym z Włoskich miast, które  pono� ma 
podobne problemy. Na razie bezskutecznie. 
Prosz� wi�c Pa�stwa jeszcze o odrobin� cierpliwo�ci i  zapewniam, �e zrobimy wszystko, aby 
Sandomierz wypadł jak najlepiej.” 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
„Prosz� Pa�stwa, w tej chwili sytuacja jest nast�puj�ca: W tym momencie  jedyn� 
mo�liwo�ci�  dost�pu do �rodków unijnych s� konkursy. Do konkursu b�d� zgłaszane 4 
nabory w ci�gu roku. 	eby  projekt był mo�liwy do zło�enia  musi przede wszystkim  
spełnia�  okre�lone standardy i kryteria ustalone i zatwierdzone przez  wła�ciwe Ministerstwo. 
Pierwszy nabór do tej edycji praktycznie si� ko�czy. Pozostaj� wi�c jeszcze 3 mo�liwo�ci. 
Oczywi�cie rozmowy s� potrzebne, ale na dzie�  dzisiejszy   jest to kwestia  przygotowania  
wła�ciwego  wniosku, który  b�dzie spełniał   wymagane kryteria. 
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Prosty przykład – wyrobisko w Piasecznie : podobnego wniosku nie ma w Polsce, nie ma w 
Europie. 
W tym przypadku wymagałoby to zaanga�owania 4  ministerstw, aby wniosek mógł by� 
kompleksowo realizowany. Czyli nale�ałoby powoła�  zespół mi�dzyresortowy a nie odbija� 
przysłowiow� piłeczk�. 
Podsumowuj�c: ewentualne deklaracje  Ministra s� bez znaczenia, bo nie on b�dzie 
decydował. Decyzj� podejmuje specjalnie powołany zespół  monitoruj�cy, który b�dzie 
oceniał  tego typu wnioski.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Dzi�kuj� Panie Po�le. My�l�, �e z  tych wypowiedzi wynika konkluzja: Jak trudna jest droga  
samorz�dowca, który w imieniu Miasta chce pozyska�  pieni�dze unijne. 
Mo�na mie� dobrze przygotowany wniosek, spełni� wszystkie kryteria, a i tak  ministerialni  
urz�dnicy, którzy decyduj� i przygotowuj� dokumenty i od których nale�ałoby  oczekiwa� 
sprawno�ci - cz�sto nie potrafi� mi�dzy sob� uzgodni� zasad współpracy.” 
 
Pan Janusz Sobolewski 
 
Powiedział: 
„Chciałbym zapyta� o  boiska  na które w ubiegłym roku  przyznali�my �rodki. 
By� mo�e zaszły jakie� nowe okoliczno�ci i Pan Burmistrz postanowił zmieni� taktyk� i 
przyspieszy� pewne działania je�eli chodzi o wspólne boisko  przy Szkole podstawowej Nr 2 
i II Liceum. Mog� prosi� co� bli�ej Panie Burmistrzu?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, �e 
- Je�eli chodzi o  strefy rekreacji młodzie�owej  „to trudno odpowiedzie� jednoznacznie”. 
„Wydaje si�, �e wszystko jest na dobrej drodze. W roku ubiegłym zrobili�my  dokumentacje 
na fundusze norweskie –  Czyli  nie popełnili�my grzechu zaniechania.  
Dzwoniłem do Ministerstwa Zdrowia (bo to oni  s� odpowiedzialni za fundusze norweskie) -  
Powiedziano mi, �e wszystko jest na dobrej drodze, �e wniosek przeszedł kolejny szczebel. 
- Akceptacj� uzyskał wniosek dotycz�cy Katedry i zgodnie z podj�t� uchwał� „musimy na 
przyszły rok  przygotowa� pieni�dze”. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał: 
- Czy b�dzie to boisko z zapleczem sanitarnym, czy te�  mo�e b�dzie realizowana koncepcja    
drugiej sali gimnastycznej ? 
- Czy „Zej�cie z wysoko�ci 20 mln zł na poziom 16 mln zł  wynika  z faktu rezygnacji tylko z 
parkingów , czy te� jeszcze wynika to z innych rzeczy”? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
”Nie wykluczam, �e na jaki� czas b�dziemy musieli zrezygnowa� z parkingu. Musimy 
dokładnie sprawdzi�, przeanalizowa� dokumentacje, by� mo�e z czego� zrezygnowa�. 
Bo jak za du�o wpiszemy, to mo�emy otrzyma� tzw. punkty ujemne. 
I wówczas byłoby to działanie na własn� szkod�. 
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By� mo�e uda si� poł�czy� dwa projekty: Park Piszczele i Park Saski. 
Wraz Wydziałem Techniczno - Inwestycyjnym my�limy, analizujemy – jak to si� mówi 
trzymamy r�k� na pulsie, pod kontrol�. 
Dzisiaj  problem jest wył�cznie z pieni�dzmi. Pani Redaktor Anna Kot pytała mnie przed 
sesj�: Czy dam pieni�dze na BWA ? 
Ja był ch�tnie je dał, tylko musz� je mie�. 
Nie ma z mojej strony złej woli – ja  musz� wci�� dokonywa� trudnych wyborów, musz� 
decydowa�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował uczestnikom dyskusji. 
 
Ad. 5 
  
Przyj�cie Sprawozdania z działalno�ci Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza   
za 2007 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e: 
- Zło�enie sprawozdania z działalno�ci Komisji jest obligatoryjne. 
- Na poprzedniej, XVIII sesji Rady Miasta  Sprawozdania zło�yły wszystkie Komisje za 
wyj�tkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej. 
- Pa�stwo Radni otrzymali  Sprawozdania w Materiałach na sesj�  i „O ile sobie Pa�stwo 
�ycz�  mo�emy Sprawozdanie odczyta�. Nie słysz� . Sprawozdania nie b�dziemy 
odczytywa�”. 
- Zapytał Pana Janusz Sobolewskiego – Wiceprzewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej, czy w 
zast�pstwie  nieobecnego  Pana Krzysztofa Ni�y�skiego – Przewodnicz�cego Komisji 
Rewizyjnej „chciałby  co� doda�”. 
 
Pan Janusz Sobolewski - Wiceprzewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej 
 
 Powiedział, �e nie ma nic do dodania, gdy�  „Przedstawione Pa�stwu Radnym Sprawozdanie 
jest bardzo szczegółowe”. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta   zaproponował przyj�cie Sprawozdania 
z działalno�ci Komisji i zapytał: ”Kto z Pa�stwa Radnych jest za przyj�ciem Sprawozdania z 
działalno�ci Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza za 2007 rok ?” 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, �e Rada Miasta 
Sandomierza jednogło�nie przyj�ła Sprawozdanie z działalno�ci Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 6 

 
 Przyj�cie Sprawozdania z działalno�ci Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza za  
 2007 rok. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: 
- Zaproponował, aby Sprawozdania z działalno�ci Komisji Statutowej nie czyta� – Rada 
Miasta wyraziła zgod�. 
- Przypomniał, �e  upłyn�ł termin zgłaszania  uwag , wniosków i propozycji do projektu 
Statutu i stwierdził, �e nikt z Pa�stwa Radnych powy�szych nie zgłosił. 
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-  Zaapelował ponownie o szczegółowe zapoznanie si� z projektem Statutu i zgłoszenie ew.  
wniosków -  „Jest to bardzo wa�ne – gdy�  w oparciu o ten Statut b�dziemy dalej pracowa�”. 
- Zapytał  o ew. uwagi dotycz�ce Sprawozdania z działalno�ci Komisji Statutowej Rady 
Miasta Sandomierza. 
Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy  zapytał Pa�stwa Radnych: Kto jest za 
przyj�ciem Sprawozdania z działalno�ci Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza ? 
Wynik głosowania 17 „za” – Sprawozdanie z działalno�ci Komisji Statutowej Rady Miasta 
Sandomierza zostało przyj�te jednogło�nie. 
 
Ad. 7 

 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr II/5/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

   6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
   i zatwierdzenia ich składów osobowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, �e  jest to 
kolejna uchwała „Porz�dkuj�ca w jakim� stopniu  funkcjonowanie komisji” – Proponowane 
zmiany  szczegółowo wyja�nia  Uzasadnienie do uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał  projekt omawianej uchwały. 
            Pan Przewodnicz�cy Rady  zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej 
uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej 
uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr XIX/157/2008 
 zmieniaj�c� uchwał� Nr II/5/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 grudnia 2006 
roku w sprawie  powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia  
ich składów osobowych.  
 
Ad. 8 
 
Podj�cie uchwał  wprowadzaj�cych zmian� na stanowisku Przewodnicz�cego Komisji 
Praworz�dno�ci Rady Miasta Sandomierza: 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania  Przewodnicz�cego Komisji 
Praworz�dno�ci.  
      
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  przypomniał zebranym, 
�e Członkowie Komisji Praworz�dno�ci podj�li decyzj� o zmianie Przewodnicz�cego tej 
Komisji i konsekwencj� tego s� dwa  projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedło�one 
Radzie. 
„Czy �yczycie sobie Pa�stwo , aby odczyta�  projekt uchwały. Nie słysz� . Nie czytamy. 
Czy kto� z Pa�stwa chciałby zabra� głos? Prosz�” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
„Wysoka Rado. Pan Andrzej Bolewski jest członkiem Koła „Nasze Miasto” i moim 
obowi�zkiem jest stan�� w jego obronie. 
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Z Uzasadnienia do uchwały  nie wynika dlaczego  odwołuje si� Przewodnicz�cego Komisji” 
                     Kontynuuj�c wypowiedz Pan Jacek Dybus  wyraził przekonanie, �e Pan Andrzej 
Bolewski wywi�zywał si� sumiennie ze swoich obowi�zków  i  odwołanie Radnego   odbiera 
jako   „zabawy podwórkowe niektórych radnych z tamtej strony Wisły + Pana  Macieja 
Skorupy. Nigdy nie zgłoszono �adnych uwag  do pracy Pana Andrzeja Bolewskiego i apeluj� 
o nie zdejmowanie   Pana Andrzeja z funkcji Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci”. 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
- Przychylił si� do wniosku przedmówcy. 
- Uznał wniosek Komisji Praworz�dno�ci za krzywdz�cy dla Pana Andrzeja Bolewskiego- 
człowieka obdarzonego ogromnym zaufaniem społecznym, Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej, osob� znan� ze swojej działalno�ci społecznej od wielu lat i „Nigdy nie 
słyszałem zastrze�e� co do jego pracy i sprawowanych funkcji”. 
- Podobnie jak Pan Jacek Dybus uznał  Uzasadnienie do uchwały za zbyt lakoniczne. 
- Uwa�a, �e decyzja  cz��ci członków Komisji Praworz�dno�ci jest krzywdz�ca dla Pana 
Andrzeja Bolewskiego i poprosił  członków tej Komisji o „zweryfikowanie swojej decyzji”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zadał pytanie: 
- Panu Jackowi Dybusowi: „Czy  ten wniosek  został sporz�dzony niezgodnie z prawem?” 
- Panu Jackowi Dybusowi i Panu Robertowi Sobierajowi: „Kiedy byli�cie Panowie ostatnio 
na posiedzeniu Komisji Praworz�dno�ci, �e jeste�cie tak obiektywni w ocenach?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Powiedział: 
„Przypomn� procedur�. 
Procedura jest taka, �e to komisja ze swego grona wybiera  kandydata na przewodnicz�cego 
komisji. Rada ten wybór zatwierdza. 
Na zasadzie analogii: Rada mo�e odwoła�  przewodnicz�cego na  wniosek członków  danej 
komisji. 
Wniosek od Komisji Praworz�dno�ci wpłyn�ł i nikt tego wniosku nie kwestionował.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, zwracaj�c si� do Pana Macieja Skorupy: 
- Nie ma �adnych zastrze�e� do  protokołu i „Komisja działała zgodnie z prawem”. 
- Nie trzeba by� na  posiedzeniu komisji, aby wiedzie� co si� dzieje  i oceni� prac� innych –  
  „Cho�by na  podstawie protokołów”. 
- Powtórnie  poprosił o rozwag� i nie kierowanie si� emocjami. 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
Powiedział, �e: 
- Chciałby wiedzie�:  Jakie motywy kierowały  komisj� przy podejmowaniu tak  drastycznej 
decyzji. 
- Pozwoli to Radnemu  na podj�cie wła�ciwej decyzji w tej sprawie. 
Pan Tadeusz Fra�czak 
- Przypomniał, �e „Par� lat temu byłem w podobnej sytuacji, kiedy odwoływano mnie z 
funkcji Wiceprzewodnicz�cego Rady. Były wówczas jakie� zastrze�enia, z którymi ja si� nie 
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zgadzałem: Argumentowano tym, �e  nie mo�na si� ze mn� dogada�, �e jestem mało 
komunikatywny. 
Ja uwa�am si� za człowieka przyja�nie do ludzi nastawionego. 
Dlatego uwa�am, �e jakie�  uzasadnienie  wskazuj�ce: „Dlaczego?” powinno by�.” 
- Powiedział, �e  podczas głosowania w tej sprawie „wstrzyma si� od głosu” , bo „wie jakie to 
uczucie by� poddawanym takiemu os�dowi”. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Zgłosił wniosek o odczytanie projektu uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: 
„Jako Przewodnicz�cy Rady Miasta chciałbym – w tym punkcie - powiedzie� dwa słowa 
komentarza. 
Ka�dy kto  został  wybrany, w demokratyczny sposób, do pełnienia jakiej� funkcji społecznej 
-  musi si� równie�  liczy� z opcj� demokratycznego odwołania. 
Dotyczy to Przewodnicz�cego Rady, Przewodnicz�cych Komisji, Burmistrza  (Burmistrza  
mo�e troch� trudniej odwoła�). 
Trzeba mie� t� �wiadomo��, �e  jest si� wybieranym przez okre�lone grono ludzi (mniejsze 
lub wi�ksze), które to grono mo�e nas  w ka�dej chwili odwoła�. 
W tym przypadku tym gronem  ludzi jest Komisja Praworz�dno�ci, która kogo�  na 
stanowisko  przewodnicz�cego demokratycznie wybrała i  teraz równie� demokratycznie chce 
zmiany. 
Ja  podobnie - jak s�dz� - wi�kszo�� z Pa�stwa mam dylemat: Czy  kierowa� si� mniejsz� lub 
wi�ksz� sympati� do Pana Andrzeja Bolewskiego ?, czy te�  opowiedzie� si� za  
demokratyczn� decyzj� Członków Komisji Praworz�dno�ci ? 
                 Czy kto� z Pa�stwa chciałby  jeszcze  zabra� głos  w dyskusji. Nie widz�. 
Zamykam dyskusj�. 
Był wniosek o odczytanie projektu uchwały. Prosz� Pana Jacka Dybusa o odczytanie  
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.” 
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia odwołania Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Kto jest za podj�ciem uchwały 
w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci Rady Miasta 
Sandomierza. prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 10 „za”, 5 „przeciw”, 2 osoby  „wstrzymały si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta Sandomierza 
10 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” , przy 2 głosach „wstrzymuj�cych si� „ odwołała  z 
funkcji Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci Pana Andrzeja Bolewskiego podejmuj�c  
 
                                            Uchwał� Nr XIX/158/2008 
 w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Jednocze�nie Pan Przewodnicz�cy  wyraził w�tpliwo�� (pytanie do Radcy Prawnego) czy  w 
głosowaniu „we własnej sprawie” powinien bra� udział Pan Andrzej Bolewski ? 
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Jest to problem pod rozwag�  na przyszło��, gdy� w tym przypadku „Głosy tak si� uło�yły, �e 
nie ma to znaczenia”. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, mi�dzy innymi, �e: 
- Nie b�dzie polemizował. 
- Dzi�kuje Radnym , którzy byli przeciwni odwołaniu  Go z funkcji i tym którzy wstrzymali 
si� od głosu. 
- W ci�gu 30 lat działalno�ci samorz�dowej nie ma sobie nic do zarzucenia. 
- Autorzy wniosku „s� bezwzgl�dni”: „funkcjonuj� w sieci uzale�nie�”, „kr�c� mniejsze lub 
wi�ksze interesy”, „lansuj� swoich popleczników – nawet za cen� łamania   procedury 
ustawowej- na co jako przewodnicz�cy si� nie zgadzałem”, „�wiadomie lub nie�wiadomie 
ukształtowali�cie bulteriera – rasa psa zabójcy”. 
- Decyzj� co dalszej bytno�ci w koalicji podejmie po konsultacji z Radnymi swojego Klubu. 
Ko�cz�c wypowiedz Pan Andrzej Bolewski  poinformował zebranych, �e  jest na zwolnieniu 
chorobowym, które przedło�ył Przewodnicz�cemu Rady Miasta Sandomierza i opu�cił sal� 
obrad. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta dzi�kuj�c Panu Andrzejowi 
Bolewskiemu za obecno�� podczas rozpatrywania punktu dotycz�cego  podj�tej uchwały  
potwierdził fakt przedło�enia  zwolnienia  i kontynuuj�c  realizacj� punktu 8 Porz�dku obrad: 
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 
20 grudnia2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodnicz�cych komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
poinformował zebranych: „Mam przed sob�  protokół  z posiedzenia Komisji Praworz�dno�ci 
z dnia 18 marca 2008 roku z którego wynika, �e Komisja w głosowaniu jawnym wybrała ze 
swego grona Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci - Pana Krzysztofa Cie�laka. 
Czy Pan Krzysztof Cie�lak wyra�a zgod� na pełnienie funkcji Przewodnicz�cego Komisji 
Praworz�dno�ci ?” 
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Powiedział: 
„Wyra�am zgod� i oddaj� si� pod os�d Rady”. 
 
Pan Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił Pa�stwa Radnych, aby w otrzymanym w 
Materiałach na sesj�, projekcie uchwały w wykropkowanym miejscu wpisa�: „Pan Krzysztof 
Cie�lak”. 
Jednocze�nie Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e Wnioskodawca – W tym przypadku 
Komisja Praworz�dno�ci przedło�yła jedn� kandydatur� –„ I Rada  mo�e powoła�  Pana 
Krzysztofa Cie�laka na to stanowisko powoła� lub mo�e  nie powoła�. 
W drugim przypadku Komisja Praworz�dno�ci  ma obowi�zek wyłoni� kolejnego 
kandydata.” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały 
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Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie 
zatwierdzenia przewodnicz�cych komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Sobieraj  
 
Zapytał Pa�stwa Radnych  z Komisji Praworz�dno�ci: „Czy nie czujecie  pewnego 
dyskomfortu moralnego. Czy jest to etyczne ? Jeszcze Rada nie odwołała Przewodnicz�cego 
Komisji, a Wy ju� dzie� wcze�niej podj�li�cie działania co do wyboru  kolejnego .Warto si� 
nad tym zastanowi�.” 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Powiedziała: „Jako płe� pi�kna, jako osoba delikatna  chciałam powiedzie� tylko jedno 
zdanie. Dwa  lata bycia w Radzie i to wła�nie Pa�stwo Radni i Pan - Panie Sobieraj 
nauczyli�cie mnie  hardo�ci. Nie wiem czy to jest dobra cecha. Niestety czasami karty si� 
odwracaj�. Czasami post�powanie Pa�stwa nie było etyczne. Wtedy Pa�stwo nabieracie 
wody w usta. Mówicie o emocjach, o powoływaniu si�  na atmosfer�. To jest �enuj�ce i 
�mieszne jak doro�li ludzie  si� zachowuj�”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  
„Przyznam, �e nie do ko�ca  zrozumiałem intencje Pani wypowiedzi. 
Chciałem powiedzie� tak: Pan Andrzej Bolewski był i jest członkiem Koalicji - pewnej grupy 
ludzi,  która ma w Radzie wi�kszo��. 
Cz��� tej grupy, na wniosek Komisji Praworz�dno�ci  uznała, �e  Pan Andrzej nie b�dzie  
pełni� tej funkcji.” 
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e w tym konkretnym przypadku ka�da  decyzja mo�e 
spotka� si� z zarzutem o  tendencyjno��:  
Z jednej strony: �e nie wspiera si�  koalicjanta mimo wszystko,  
Z drugiej strony: �e bez wzgl�du na okoliczno�ci broni si� swoich. 
„Nie chc�, aby to zostało odebrane jak manifest, ale ja swoje głosowanie w tej sprawie (a 
głosowałem za odwołaniem Pana Andrzeja Bolewskiego) traktuj� jak nie chowanie głowy w 
piasek, lecz jako uporz�dkowanie pewnych spraw zgodnie z wol� demokratycznej 
wi�kszo�ci. 
Czy kto� z Pa�stwa chciałby jeszcze zabra� głos? Nie widz�. Dzi�kuj�. Zamykam dyskusj�. 
Przyst�pujemy do głosowania. Przypominam o wpisaniu w wykropkowane miejsce  Pan 
Krzysztof Cie�lak, równie� w Uzasadnieniu do uchwały. 
 
Pan Janusz Sochacki  zapytał: Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 10 „za”, 2 „przeciw”, 4 osoby  „wstrzymały si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta 
Sandomierza  
 
                                            Uchwały Nr XIX/159/2008 
zmieniaj�cej uchwał� Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 20 grudnia2006 
roku w sprawie zatwierdzenia przewodnicz�cych komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 
powołuj�c  na stanowisko Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci Pana Krzysztofa 
Cie�laka. 
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„Gratuluj� Panu i mam pełn� �wiadomo�� ,�e obejmuje Pan bardzo trudne stanowisko. My�l� 
jednak,  �e Pan jako optymista i osoba z du�ym do�wiadczeniem podziała na Członków 
Komisji Praworz�dno�ci w sposób łagodz�cy i Komisja zajmie si� przede wszystkim prac�. 
Raz jeszcze gratuluj� Panu”. 
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
„Dzi�kuj� za zaufanie. Postaram si�  tego zaufania nie zawie��. My�l�, �e nic nowego nie  
wprowadz� i b�d� kontynuował prac�   mojego poprzednika – Pana Andrzeja Bolewskiego”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zamkn�ł punkt 8 Porz�dku obrad sesji i 
ogłosił 10-cio minutow� przerw�. 
 
Ad. 9 
 
Podj�cie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 Rady Miejskiej  
w Sandomierzu z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie podwy�szenia opłaty rocznej za  
u�ytkowanie wieczyste, zarz�d i u�ytkowanie gruntów stanowi�cych własno�� gminy  
poło�onych na terenie miasta Sandomierza. 

 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta po przerwie wznowił obrady XIX sesji 
Rady Miasta i przyst�puj�c do realizacji kolejnego punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e 
projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj�. 
 „O ile nie usłysz� sprzeciwu, nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. 
Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił  
o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów  oraz Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa – powiedział ,�e obie komisje zaopiniowały 
pozytywnie projekt uchwały. 
                   Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta 
Sandomierza  
                                                Uchwały Nr XIX/160/2008 
w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 Rady Miejskiej w Sandomierzu z dnia 31 
lipca 1991 r. w sprawie podwy�szenia opłaty rocznej za u�ytkowanie wieczyste, zarz�d i 
u�ytkowanie gruntów stanowi�cych własno�� gminy poło�onych na terenie miasta 
Sandomierza. 
                                
Ad. 10 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2008 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zaproponował, aby w zwi�zku  z tym, �e 
projekt uchwały „składa si� praktycznie z samych liczb” nie czyta� go. ”O ile nie usłysz� 
sprzeciwu nie b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�. Nie czytamy”. 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
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Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
             Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj� i w zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0  „wstrzymuj�cych   si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta Sandomierza 
podj�ła  
 
                                                       Uchwał� Nr XIX/161/2008 
                                      w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2008 rok. 
  
Ad. 11  
 
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2008 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e jest to kolejna  zmiana w 
bud�ecie  na wniosek Burmistrza („Bo tylko na wniosek  Burmistrza by� mo�e”) i 
zaproponował, aby nie czyta� projektu  uchwały. ”O ile nie usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy 
czyta�. Sprzeciwu nie słysz�.” 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
             Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj� i w zwi�zku z brakiem zgłosze� zarówno ze 
strony  Pa�stwa Radnych, pracowników Urz�du oraz pozostałych osób obecnych na sali - Pan 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0  „wstrzymuj�cych   si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta podj�ła  
 
                                                 Uchwał� Nr XIX/162/2008 
                              w sprawie zmian w bud�ecie Miasta na 2008 rok.                                              
 
Ad. 12 
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia  bud�etu miasta na 2008 
rok. 
           

Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj�.  

Pan Przewodnicz�cy  zapytał, czy  Pa�stwo Radni  wyra�aj� zgod�  na to, aby nie czyta�  
projektu uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia  bud�etu miasta na 2008 rok. 

 „O ile nie usłysz� sprzeciwu – nie b�dziemy czyta� projektu uchwały. 
Sprzeciwu nie słysz� – nie b�dziemy czyta� projektu  uchwały” – stwierdził Pan Janusz 
Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta. 
 
Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy Komisji Nauki , O�wiaty, Kultury i Sportu – 
o�wiadczył, �e Komisja zaopiniowała  projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział ,�e Komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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 Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku powy�szych Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta 
Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr XIX/163/2008 
 zmieniaj�c� uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu miasta na 2008 rok. 
 
Ad.13 
 
Podj�cie uchwały w sprawie poboru  opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zaproponował, aby nie czyta� projektu 
uchwały.”O ile nie usłysz� sprzeciwu nie b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�, nie 
czytamy”.  
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział, �e Komisja  
zaopiniowała projekt powy�szej uchwały pozytywnie. 
             Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj� i w zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0  „wstrzymuj�cych   si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada miast podj�ła  
 
                                                             Uchwał� Nr XIX/164/2008 
                                      w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze ikasa. 
  
Ad. 14 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatno�ci 
za posiłki  przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem 
prowadz�cym jest Gmina Sandomierz. 
     

       Pan Janusz Sochacki  – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przyst�puj�c do realizacji 
kolejnego punktu Porz�dku obrad przypomniał, �e na wniosek Burmistrza Sandomierza Rada 
Miasta  rozpatruje  projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
odpłatno�ci za posiłki  przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem 
prowadz�cym jest Gmina Sandomierz. 
  
„O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opini� komisj� 
merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów powiedział, �e komisja 
zaopiniowała   projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu 
stwierdził, �e opinia komisji jest pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodnicz�cy Rady Miasta  otworzył dyskusj�  pytaj�c kolejno: 
Pa�stwa Radnych chciałby zabra� głos ? 
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Pan Jacek Dybus 
 
Zło�ył wniosek w sprawie zmiany zapisu w § 4. 
Radny powiedział, �e ma w�tpliwo�ci dot. zapisu w punkcie  2 „ To zdanie jest mało 
czytelne”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, �e „To było konsultowane z prawnikami. Ja tutaj nie b�d� nic zmieniał, bo jest to 
zapis prawidłowy”. 
 
Pani Agnieszka Fra�czak 
 
„Uwa�am, �e uchwała jest dobrze napisana. W paragrafie wy�ej pisze o co chodzi i nie ma 
sensu dyskutowa�. Dzi�kuj�” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
„Zaproponowałem to, gdy� punkt 1 , a zwłaszcza punkt 2  jest dla mnie niezrozumiały. Je�eli 
dla Pani jest zrozumiały  - to nie ma tematu. Wycofuj� wniosek.” 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta zwrócił si� do Pana Burmistrza z 
pro�b�, aby w przyszło�ci ka�dy projekt uchwały był przygotowany w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny,  a zapis kolejnych paragrafów nie budził �adnych w�tpliwo�ci. 
W zwi�zku z tym ,�e wniosek zgłoszony przez Radnego – Pana Jacka Dybusa został 
wycofany i wobec braku dalszych  zgłosze�  w dyskusji Pan Przewodnicz�cy zapytał : Kto 
jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza  podj�ła  
 
                                             Uchwał� Nr XIX/165/2008 

 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatno�ci za posiłki  
przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadz�cym 
jest Gmina Sandomierz. 
     

Ad. 14 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił przyst�pienie do 
realizacji nast�pnego punktu Porz�dku obrad tj.  
Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza z  
organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno��  
po�ytku publicznego w roku 2008.  

     
Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opini� na temat  powy�szej uchwały komisje  
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza            
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa oraz  Komisja Bud�etu i 
Finansów  - Przewodnicz�cy Pan Andrzej Gle� – powiedział, �e opinia obu Komisji jest 
pozytywna. 
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Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz�cy Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu – opinia 
komisji pozytywna. 
Pan Tadeusz Fra�czak – Wiceprzewodnicz�cy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
i Zdrowia poinformował, �e Komisja  zapoznała si� z projektem uchwały. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał :”Czy kto� z Kole�anek i 
Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta�  projekt uchwały ? Nie widz�. Projektu uchwały nie 
czytamy” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  na 
temat  powy�szej uchwały. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zgłosił uwagi dotycz�ce „doprecyzowania  pewnych zapisów” w projekcie uchwały. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, �e: 
- „Jak ka�dy program  z pewno�ci� ma jakie� niedoci�gni�cia – bo  �ycie jest dynamiczne i 
nie wszystko da si� przewidzie�.” 
- Ten program nie jest programem zamkni�tym i w miar� potrzeb b�dzie uzupełniany i 
doskonalony. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta wobec braku zgłosze� zamkn�ł dyskusj� 
i przyst�pił do przegłosowania  uchwały :  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza  stwierdził, �e Rada 
Miasta Sandomierza  jednogło�nie podj�ła  
 
                                                    Uchwał� Nr XIX/166/2008 
w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza z  organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno��  po�ytku 
publicznego w roku 2008. 
 
Ad. 16 
 
Podj�cie uchwały w sprawie Statutu O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu Porz�dku obrad zaproponował , aby nie czyta�  projektu uchwały. ”Je�eli nie 
usłysz� sprzeciwu, nie b�dziemy czyta�. Sprzeciwu nie słysz�”. 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e  
- Jest to kolejny projekt uchwały w sprawie Statutu O�rodka Pomocy Społecznej 
(„Rozumiem ,�e jest to tekst jednolity”)  
- W sesji uczestniczy Pani Halina Komenda – Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej  i 
ewentualne pytania prosz� kierowa� do Pani Dyrektor („O ile pytania te nie padły na 
Komisjach”). 
                    Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie na temat projektu uchwały 
komisje merytoryczne Rady Miasta: 
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Wiceprzewodnicz�cy  Komisji Opieki Zdrowotnej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Pan 
Tadeusz Fra�czak – opinia pozytywna. 
Wiceprzewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci – Pan Krzysztof Cie�lak – opinia pozytywna. 
 

  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
 „Kto z Pa�stwa chciałby zabra� głos .Nie słysz�. Pozwol� wi�c udzieli� sobie głosu. 
Chciałem zwróci� Pa�stwa uwag� i zaakcentowa�  fakt, �e jako radni  podejmujemy kolejn� 
uchwał� oddaj�c swoje kompetencje  Burmistrzowi. 
Kolejne zmiany w Statucie b�dzie zatwierdzał ju� tylko Burmistrz.  
To była informacja, gdyby kto� to przeoczył”. 
Wobec braku dalszych zgłosze�  w dyskusji Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za 
podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta 
Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr XIX/167/2008 
                     Statutu O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
  
 
Ad. 17  
                    Przyj�cie  Harmonogramu dy�uru  Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu Radnym: 
- Harmonogram dy�uru Radnych otrzymali Pa�stwo Radni w Materiałach na sesj�. 
- W przypadku braku  mo�liwo�ci pełnienia dy�uru  w  dniu  przewidzianym w 
Harmonogramie, mo�na dokona� zmiany powiadamiaj�c o tym biuro Rady Miasta lub  
znajduj�c „na własn� r�k�” zast�pstwo.  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał :  
- Czy s� uwagi, wnioski dotycz�ce  Harmonogramu dy�uru radnych ?- Brak zgłosze�. 
- Kto jest za przyj�ciem Harmonogramu   prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził, �e  Rada Miasta Sandomierza jednogło�nie 16 „za” przyj�ła 
Harmonogram  dy�uru  Radnych Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 18            
 
                                    Interpelacje  i  zapytania Radnych. 
 

• Pan Maciej Skorupa zapytał : 
- Czy wpłata dokonana na konto Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej przez 
Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Sandomierski 
Ogrodniczy Rynek Hurtowy nie spowoduje jaki� podwy�ek ? (np. podwy�ki ceny wody 
lub biletów za wjazd na giełd�).  
- Na jakie imprezy kulturalne zostały przeznaczone pieni�dze przekazane przez w/w  
   podmioty. Radny prosi o sprawdzenie czy taka forma wspierania Fundacji jest     
   zgodna z prawem.”Mo�e korzystaj�c z obecno�ci  dwóch członków Rady Fundacji 
desygnowanych przez Rad� Miasta  - mam na my�li Panów Wiceburmistrzów powiedzcie 
Panowie ,które imprezy zostały zrobione za te pieni�dze?” 

      - Czy pieni�dze zwi�zane  z funkcjonowaniem i działaniem Sandomierskiego  
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         Towarzystwa Budownictwa Społecznego b�d� pochodziły tylko z bud�etu Miasta  
         Sandomierza czy z innych �ródeł równie� ? 

 
• Pan Władysław Teter prosi: 
      - O przegl�d wszystkich ulic w mie�cie i przeprowadzenie porz�dków po zimie,    
        Zdaniem Radnego w Mie�cie jest brudno. 
      -  Słu�by miejskie, aby spowodowały uporz�dkowanie posesji: 
           a) przy ul. 15-go Sierpnia -  skrzy�owanie z ul. Frankowskiego (Na posesji jest   
               brudno, butelki, gruz, blachy), 
            b) przy ulicy Wojska Polskiego 44 („na posesji jest �mietnisko”) 
 
• Pan Marceli Czerwi�ski prosi o uzupełnienie sprz�tu na wszystkich palcach zabaw  

w Mie�cie (ławki, „konie skacz�ce” dla dzieci – hu�tawki).  
      Jednocze�nie Radny podzi�kował Panu Burmistrzowi - w imieniu Mieszka�ców   

            osiedla przy ul. 	ółkiewskiego - za wyremontowanie o�wietlenia na placu zabaw. 
 

• Pan Mirosław Czaja pyta: 
      - Jaki jest stan prawny terenu po byłej kotłowni, na którym „straszy”  niedoko�czona        
         inwestycja.  
         Radny pyta „ W jaki sposób Miasto mo�e interweniowa� u obecnego wła�ciciela i  

               czy  ma zamiar to robi�?” 
 
Interpelacje „na pi�mie” zło�yli: 
- Pani Agnieszka Szczepanek 
- Pan Jacek Dybus  
- Pan Robert Sobieraj 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e na poprzedniej sesji 
składał interpelacje na temat hospicjum. 
„Otrzymałem odpowiedz i nie mam do niej uwag. Natomiast  to nie załatwia sprawy. 
O ile dbamy o przedszkola, o rozwój dzieci - to troszeczk� zaniedbana jest opieka nad lud�mi 
ko�cz�cymi �ycie. 
W zwi�zku z tym uwa�am za swój obowi�zek podj�cie skutecznych działa� zmierzaj�cych do 
powstania takiego hospicjum. 
Z tym problemem spotykamy si� dopiero wówczas, gdy kto� z najbli�szych umiera na 
nieuleczaln� chorob� i wymaga  długotrwałej opieki. 
Zaanga�owanie musi by� ze strony wielu podmiotów – I nie da si� tego  z pewno�ci� 
osi�gn�� bez udziału Ko�cioła. 
Na boisko, na przedszkole, szkoł� 1/3 da Minister, 1/3 Marszałek itd. 
W przypadku hospicjum - milczenie. 
Zwracam si� do Pana Posła. Panie Marku. Mo�e ze strony parlamentu powinna by� jaka� 
zach�ta. Mo�e nale�y stworzy� jakie� mechanizmy  umo�liwiaj�ce samorz�dom  poradzenie 
sobie z tym tematem? Szanowny Kolego - liczymy  na pomoc. 
Ja ze swej strony , przynajmniej na poziomie samorz�du lokalnego  tematu nie zostawi�, bo 
wiem jak wielk� jest to  tragedi�:  dla człowieka, który odchodzi i dla jego  najbli�szych. 
Dzi�kuj�.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Odpowiadaj�c na interpelacje i zapytania powiedział, mi�dzy innymi: 
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- Pan Maciej Skorupa  - Radny Sandomierza był w Radzie Fundacji Kultury Ziemi  
  Sandomierskiej i „Zakładam, �e zbierał fundusze, jak to si� mówi kwestował, na  działalno�� 
  Fundacji „Na cel szlachetny jakim jest kultura.” 
  PGKiM jest Spółk� Prawa Handlowego, jest Zarz�d, jest Rada Nadzorcza i podejmuj�   
  suwerenne decyzje. 
  Jak b�dzie Zgromadzenie Wspólników , to mog� odnie�� si�  do tego sygnału.” 
- „Je�eli chodzi o TBS-y – To  obecnie wykonywana jest dokumentacja na budynek 
   mieszkalny i we wrze�niu br. powinna by� gotowa. 
   Je�eli chodzi o pieni�dze, na które liczymy – to pierwsza tura ju� została rozstrzygni�ta  
   i   czekamy  na drug� tur� (Mówiłem o tym na poprzedniej sesji) 
   Powiem tak: Robimy swoje i  czekamy na pieni�dze z Banku Gospodarstwa Krajowego”. 
-  Prosi o cierpliwo��: ”Chciałbym mie� tylu sprz�taj�cych, aby  uporz�dkowa� Miasto   
   w ci�gu jednego dnia. Niestety tylu nie ma, pogoda płata figle: uprz�tniemy piasek – za 
   chwil�   musimy sypa� ponownie. 
   Marzy mi si�, aby na �wi�ta Wielkanocne było w Mie�cie schludnie.  
   Prosz� o   wyrozumiało��”. 
- Zdaje sobie spraw� z warunków sanitarnych, higienicznych, estetycznych na Placu 3-go 
  Maja. ”Jak zostanie przedstawiona  oferta  zawieraj�ca nasze oczekiwania: czyli zawieraj�ca 
  porz�dny pawilon supermarket z galeri�, z mo�liwo�ci� wynajmu dla sandomierskich 
  kupców, z podziemnymi gara�ami. 
  Chcemy unikn�� sytuacji jak w przypadku Zamkowej 5 czy tez Opatowskiej 8 – kupił, 
  zainwestował i poszedł. 
  Mog� Pa�stwu obieca�, �e jak pojawi si� powa�na oferta, to  przedstawi� ja Pa�stwu. 
  Dzi�kuj�.”  
 
Pan Zenon Pa� – Mieszkaniec Sandomierza 
 
„Jako były pracownik PGKiM” zwracaj�c si� do Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa 
PGKiM powiedział, miedzy innymi, �e: 
- „Panie Prezesie nie ma tam pieni�dzy na zapomogi dla pracowników, dla tych biednych 
ludzi, którzy tam pracowali i utrzymywali t� firm�, a Pan przekazuje  pieni�dze – �wiadomie 
b�d� nie�wiadomie -  na pokrycie  wyroku s�dowego. Jako rencista jutro przynios� do Pana 
podanie o zapomog� 500 zł i niech Pan spróbuje mi tych pieni�dzy nie da�. Gdyby nie ci 
biedni ludzie  dzisiaj Pan by nie był Prezesem”. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział, mi�dzy innymi: ”Czuj� si� za�enowany tym wyst�pieniem. S� to bezpodstawne 
oskar�enia .Nie mamy nic do ukrycia, wszystkie dokumenty s� do wgl�du. 
Przynajmniej raz w miesi�cu odbywa si� posiedzenie  komisji socjalnej i wspieramy  
przynajmniej 2-3  byłych pracowników. 
W skali roku PGKiM  wydaje mniejsze lub wi�ksze pieni�dze na ró�nego rodzaju cele 
wi�zane  z placówkami Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, Pomocy Społecznej, osobami 
niepełnosprawnymi, placówkami kultury, sportu, uczelni. 
Ka�de podanie , które wpłynie - zostaje rozpatrzone.” 
 
Ad. 19 
 
Informacje i komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
1. Pisma: 
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    - Klubu Parlamentarnego PIS-u  dot. rozpocz�tej dyskusji na temat  Zakładów Opieki   
       Zdrowotnej, o dobrowolnych ubezpieczeniach – Zaproszenie do dyskusji. 
    - Rada Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej przekazała Panu Burmistrzowi aktualn� 
       sytuacj�  Fundacji – dokument do wgl�du w Radzie Miasta. 
    - Orzeczenia  Regionalnej Komisji Orzekaj�cej  przy RIO w Kielcach  w sprawach o   
       naruszenie  dyscypliny finansów publicznych. Pismo do wgl�du. 
2. Przypomnienie o obowi�zku  zło�enia  O�wiadcze� maj�tkowych  do 30 kwietnia 2008  
     roku.  
    O�wiadczenia maj�tkowe  wraz z kopi�  swojego zeznania o wysoko�ci  osi�gni�tego 
    dochodu  w roku podatkowym  (PIT) za rok poprzedni składa si� w 2  egzemplarzach  
     Przewodnicz�cemu Rady Miasta.  
3.  Zgodnie  z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Pan Burmistrz 14 marca br.  
     przekazał   Sprawozdanie z wykonania bud�etu miasta za 2007 rok. 
4.  	yczenia �wi�teczne 
 
Pan Ryszard Pobocha – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, mi�dzy innymi, �e : 
–„ Z mił� ch�ci�” wysłuchał  obrad Rady Miasta Sandomierza. 
„Co� mi si� wydaje ,�e w tym Mie�cie �le si� dzieje, bo jednak to Miasto  stale si� wali. 
Prosz� Pa�stwa – Dla mnie nie jest �adnym tłumaczeniem, �e jakie� tam nast�pne spotkanie  
ma by� 2 kwietnia. Panie Po�le, niech Pan przejdzie i zobaczy co si� dzieje. Przecie� nie 
mo�na odbija� piłeczki w ten sposób: �e jeden co� tam nie dopełnił, drugi  jeszcze nie 
rozstrzygn�ł itd. Bo to Miasto chyli si� ku upadkowi. Stare Miasto w Sandomierzu chyli si� 
ku upadkowi. Nawet za komuny tak nie było 
Jeden czy drugi minister, taki czy owaki, takiej opcji, czy  innej  - To co w tej chwili si� 
dzieje to ur�ga  historii Narodu. 
Na przykład  Urz�d  Pocztowy w Kamienicy  Ole�nickich – mury p�kaj�, skarpa si� osuwa. 
pracownicy AGH jakie� badania wykonuj� – Ale jak  nie b�dzie pieni�dzy - to nic z tego nie 
wyniknie. Trzeba naprawd� zmobilizowa� siły.” 
- Jako przedstawiciel Starego Miasta  „korzysta jedynie z kolejnych podwy�ek  czynszów 
mieszkaniowych. Nie ma �adnego programu remontu starych kamieniczek:  
„U mnie w kuchni okno si� rozsypuje, a ja nie b�d� prezentów  robił, bo mnie na to nie sta�”. 
- Dlaczego w Sandomierzu wyrzuca si� wszystko do jednego kosza, je�eli w  ka�dym 
cywilizowanym mie�cie w Polsce  �mieci s� selekcjonowane. 
- Odnosz�c si� do  sprawy odwołania Przewodnicz�cego Komisji Praworz�dno�ci zauwa�ył: 
Jako prawnik z 45-letni� praktyk�  „nie spotkałem si�, �eby komu� co� zarzucano - nie 
uzasadniaj�c na czym ten zarzut polega”. 
- „Pan Bolewski w swoim wyst�pieniu mówił co� o bulterierze – Kto jest bulterierem? 
- „Jednym ze �ródeł dochodów Miasta jest giełda towarowa rolno- przemysłowa. Jaki udział 
ma Urz�d Miasta i jakie zyski z tego tytułu osi�ga?  Jako mieszkaniec tego Miasta mam 
prawo wiedzie� co si� dzieje ?” 
 
Pan Janusz Sochacki Przewodnicz�cy Rady Miasta:   
- Podzi�kował Panu Ryszardowi Pobocha za wypowied�. 
-  Stwierdził, �e na udzielenie odpowiedzi nale�ałoby po�wieci� znaczn� cz��� sesji. 
 „Panie mecenasie, je�eli chce Pan uzyska� odpowiedzi   na postawione pytania,  to 
zapraszam do biura Rady Miasta, gdzie zostan� Panu udost�pnione odpowiednie materiały. 
Natomiast po raz kolejny przypominam Pa�stwu o dy�urach:  
- W  ka�dy pracuj�cy poniedziałek dy�ur pełni  Przewodnicz�cy Rady wraz z   
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  Wiceprzewodnicz�cymi,  
- w ka�dy wtorek  (roboczy)  w godz.14,00 – 16,00 kolejno wyznaczeni, zgodnie z przyj�tym 
Harmonogramem, Radni.  
W te dni, w tych godzinach mo�na zgłosi� spraw� do załatwienia. 
                         Zamykam ten temat. Czy kto� z obecnych na sali w ramach wolnych 
wniosków chciałby zabra� głos?” 
Pan Przewodnicz�cy udzielaj�c głosu Panu Zenonowi Pa� powiedział; 
„Uprzejmie prosz�, aby  Pan po raz kolejny nie powtarzał  tego co  ju� Pan mówił na 
poprzednich sesjach. To po pierwsze. 
Po drugie: Prosz� nie u�ywa�  w stosunku  do osób obecnych i nieobecnych  zwrotów , które 
mog� Ich urazi�, albo które s� uznane za obra�liwe: np. dworskie, złodzieje, dyktator itd.  
Je�eli kto� co� ukradł lub popełnił inne przest�pstwo prosz� to zgłosi�  wła�ciwym organom. 
Natomiast tu i teraz prosz� zgłosi� swoj� spraw�.” 
 
Pan Zenon Pa� – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Odczytał 3 pisma, w tym jedno z Kancelarii Rady Ministrów  od Sekretarza Stanu – Pani Julii 
Pitery dot. „znaku drogowego dyskryminuj�cego  osoby niepełnosprawne”. 
Nast�pnie Pan Zenon Pa� wezwał  do „Natychmiastowego  zaprzestania uniemo�liwiania mi 
post�powania zgodnego z prawem. Ostrzegam, o ile kiedykolwiek  spotkam si� z przejawami  
łamania wzgl�dem mnie prawa  wezw� policj�  okazuj�c im posiadany dokument. Czas 
sko�czy� z tym bezprawiem, Prosz� Pa�stwa, prosz� przyj��  o wiadomo�ci, �e  od 
jutrzejszego dnia normalnie wje�d�am  na Stare Miasto jako osoba niepełnosprawna.” 
 
 
Ad. 20   
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji, zło�ył �yczenia �wi�teczne: 
„W Wielkim Tygodniu z okazji  �wi�t Wielkanocnych  w imieniu własnym i w imieniu 
Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta składam Wszystkim Pa�stwu, Panom Burmistrzom, 
Pracownikom Urz�du, Mieszka�com Sandomierza, Pa�stwu Radnym, w szczególno�ci 
obecnemu Panu Posłowi  �yczenia, aby zbli�aj�ce si�  �wi�ta  były spokojne, pogodne, były 
okazj� do naładowania akumulatorów oraz troszeczk� złagodzenia obyczajów. 
Pozwoli to nam  do pracy i działalno�ci społecznej  powróci� wypocz�tym i  pełnym 
entuzjazmu. Wszystkiego  co najlepsze. Dzi�kuj� Pa�stwu.” 
 
 i zamkn�ł XIX sesj� Rady Miasta Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                     Janusz Sochacki 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 


