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Protokół  Nr 33 
z XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

25 września 2013  roku - Ratusz 
                                 
Godz. rozpoczęcia   sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.05 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXIII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym , 
między innymi: Panią Ewę Kondek  – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, Pana Jerzego Niziałka – Prezesa  Fundacji 
Sandomierskiej, Pana Dariusza Chmielowca – Komendanta Powiatowego Policji, Pana 
Janusza Sobolewskiego – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, 
dyrektorów podległych i  współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców 
Sandomierza, Panią Danutę Olejarz - Przedstawiciela  WSHP,  Dziennikarzy prasy i radia 
oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również :   
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego  
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
            

W  posiedzeniu XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 13 Radnych  
Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pani Mariola Stępień, Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Majewski, Pan Piotr 
Majewski, Pan Michał Saracen, Pan Tomasz Masternak,  Pan Janusz Sochacki, Pan Mirosław 
Czaja – usprawiedliwili swoją nieobecność. 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Radny – Pan Wojciech Czerwiec – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad  
i wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - 
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania:  11 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujących  się” (1 radny – spóźnienie 
usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Wojciech Czerwiec został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
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Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński: 
- Powiedział, że dzisiejsza sesja została zwołana z uwagi na  możliwość  otrzymania dotacji  
z tzw. schetynówki  na budowę drogi (uchwałę należy podjąć do 30 września br.) 
- Zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku obrad XXXIII sesji Rady 
Miasta 
- Wnioskuje o  rozszerzenie Porządku obrad dzisiejszej sesji o punkt: „Przyjęcie Protokołów  
z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem zgłoszeń  
poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji  punktu:  
„Przyjęcie Protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza.”  
 
Wynik głosowania: 13  „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta  
o punkt o treści: 9. Przyjęcie  Protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza.  
 (kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycję o numer wyższą) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXXIII sesji rozszerzony o dodatkowy punkt. 
  Wynik głosowania: 13  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” od głosu,  
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza – jak niżej:  
                                                            
 1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2.  Powołanie sekretarza obrad. 
 3.  Przyjęcie porządku obrad. 
 4.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 5.  Informacja  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym  
      zwalczanie  narkomanii) oraz ochronie  przeciwpożarowej na terenie  
      miasta Sandomierza. 
6. Informacja  o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania. 
 7.   Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za  
       I półrocze 2013 roku. 
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu  
      „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia  
      i odwodnienia, budowa parkingów i chodników” przygotowywanego do  
      realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
      2012 – 2015.    
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
10.  Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta  
       Sandomierza o  działaniach podejmowanych w okresie  
       międzysesyjnym.  
11.  Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
W imieniu Burmistrza Sandomierza Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
przedstawiła  informację  o bieżących sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od  
4 września 2013 roku do 24 września  2013 roku. 
  
 Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym Burmistrz Sandomierza nadzorował  zadania gminy określone 
przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu miejskiego, realizował uchwały 
Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał sprawy należące do jego kompetencji, 
wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmował inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są 
przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                              
2. wydawał akty normatywne, tj.:  2 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawał akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydał łącznie  5. 
 
 Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

     
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

-   zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   
-   zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętej pod ul. Marynarską 
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego 

 
3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 1 decyzję podziałową na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
4. w zakresie rolnictwa: 

- wydano 10 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

                           
 Wydziału Techniczno – Inwestycyjny 

1. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada. 
2. Złożono zaktualizowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Kielce na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej 
w Sandomierzu prawobrzeżnym”.  

3. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej”.  

4. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i 
terenów przemysłowych”. 

5. Trwają prace odbiorowe Przedszkola nr 5 w Sandomierzu.  



 4

6. Trwają prace projektowe dla zadania pn.:  Projekt elewacji budynku przy Placu 
Poniatowskiego 3. 

7. Trwają prace zadania pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze 
Starego Miasta w Sandomierzu”. 

8. Złożono wnioski na rozliczenie dotacji zadań: „Remont osuniętej skarpy, jezdni o 
nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu” oraz „Remont 
osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej naw. 
z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w 
S-rzu”. 

9.  
Wydział Finansowy 

1. Podpisano z 4 zobowiązanymi umowy cyw. -pr. 
2. Wystawiono 600 wniosków do bazy CEPIK w celu ustalenia właścicieli pojazdów, 

którzy nie uiścili opłaty parkingowej, 
3. Wystawiono 80 tytułów wykonawczych dot. zobow. -opłata parkingowa, 
4. Wystawiono 10 upomnień z zajęcia pasa drogowego, 
5. Wysłano 30 wezwań przesądowych dot. zaległego czynszu dzierżawnego, 
6.  Wysłano 32 postanowienia  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

7. Wobec 1 podatnika wszczęto postępowanie podatkowe, 
8. Wysłano 46 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. Wystawiono 37 

decyzji ustalających  - po zmianach. 
9. Wydano 297 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
 

Wydział Zamówień Publicznych 
 

Postępowania – przed podpisaniem umowy: 
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

Gminie Miejskiej Sandomierz – umowa z PGKiM będzie podpisana 01.10.2013 r. 
 
Unieważnione postępowania: 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej  
w Sandomierzu 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 7.09.2013 r. - Obchody 75-lecia włączenia prawobrzeżnej części Sandomierza w 
granice miasta – obchody rocznicowe połączone były z XXXII uroczystą sesją Rady 
Miasta, którą poprowadził Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, 
podczas uroczystości, w dowód uznania i szacunku za pomoc w zmaganiach z 
żywiołem podczas powodzi w 2010 r., zostały wręczone nagrody i wyróżnienia m.in. 
dla Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, w zastępstwie którego wyróżnienie 
odebrała Pani Marzena Okła-Drewnowicz Poseł na Sejm VI kadencji RP, 
przedstawicieli administracji rządowej i służb mundurowych, przy okazji 75 lat 
przyłączenia prawobrzeżnej części miasta wyróżnione zostały osoby prywatne oraz 
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podmioty, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i rozkwitu tego obszaru;  
ważnym elementem obchodów był referat okolicznościowy Jerzego Borowskiego 
Burmistrza Sandomierza, który podkreślił istotę współegzystowania dwóch części 
miasta; z najważniejszymi momentami dziejowymi z 75-letniej historii 
prawobrzeżnego Sandomierza można było zapoznać się podczas wystąpień 
zaproszonych gości - Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza – prof. dra hab. 
Henryka Samsonowicza i prof. dra hab. Andrzeja Buko; wraz z zakończeniem 
uroczystej sesji Rady Miasta rozpoczęła się Biesiada Jubileuszowa, która miała 
miejsce na terenach sąsiadujących z obiektem sportowym Orlik przy ul. 
Baczyńskiego, zgormadzeni podczas tej części obchodów goście oraz mieszkańcy 
miasta mieli okazję obejrzeć występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Sędomir”, 
Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz pokazy sportowe dziecięcej grupy karate, 
obchodom jubileuszowym towarzyszyły również koncerty w wykonaniu Jacka 
Dewódzkiego & Kontrabandy oraz piosenkarki Martyny Puszki-Maziarz, 
zwieńczeniem uroczystości związanych z 75. rocznicą włączenia prawobrzeżnej 
części Sandomierza w granice miasta był niezwykły pokaz pirotechniczny, który 
królował transparentnym blaskiem nad całym miastem, 
 

2) 7-15.09.2013 r. - II Festiwal Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu –  w bogatym 
programie kolejnego Festiwalu dla miłośników tej wyjątkowej formacji skalnej 
przewidziano m.in.: wernisaż – „Pasiaste Inspiracje” Joanny Klich, wystawę 
„Krzemień pasiasty – żywioły w krzemień zaklęte” prezentującą okazy krzemienia 
oraz przedmioty z niego wykonane, wystawę autorską Jacka Hohense „ZJAWY” – 
gliptografie oraz wystawy fotografii Ewy Sierokosz „W magicznej odsłonie”, Eweliny 
Ury „Milcz ący dyskurs codzienności” i Patryka Goszczyńskiego „SRTIPEDtease”, 
wystawę „4 żywioły” na której twórcy przedstawili swoje inspiracje krzemieniem 
pasiastym w ramach projektu „Krzemień Pasiasty – Kamień Wyobraźni”,  na Rynku 
Starego Miasta miał miejsce Optymistyczny Kiermasz Krzemienia Pasiatego, na 
którym można było nabyć nie tylko wytwory z krzemienia, ale także wyroby 
rękodzielnicze; podczas pierwszych dni wydarzenia można było zobaczyć na 
Dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego ekspozycję prezentującą wioskę z epoki 
kamienia, gdzie odbyły się pokazy archeologii eksperymentalnej prezentującej 
techniki łupania krzemienia, rozpalania ognia oraz techniki lepienia z gliny wraz z 
wypałem naczyń; 14 września w Galerii Otwartej ogłoszone zostały wyniki II 
Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Autorskiej KRZEMIEŃ PASIASTY – KAMIEŃ 
OPTYMIZMU - najważniejszego konkursu II Festiwalu Krzemienia Pasiatego, jury 
poddało ocenie 49 prac, nadesłanych przez 36 autorów, nagrody dla niezwykle 
utalentowanych laureatów wręczyła dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza 
Sandomierza, pierwszą nagrodę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przyznano 
Aleksandrze Rybak za naszyjnik - „Pasiaki świętokrzyskie”, wyróżnienie Burmistrza 
Sandomierza zostało przyznane Andrzejowi Szadkowskiemu (pierścień „Sandomierz-
Gdańsk”); podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń festiwalowych było 
uroczyste przekazanie dla miasta, na ręce Jerzego Borowskiego Burmistrza 
Sandomierza, pierścienia z krzemieniem pasiastym jako symbolu Światowej Stolicy 
Krzemienia Pasiastego, 
 

3) 7.09.2013 r. - „Narodowe czytanie” dzieł Aleksandra Fredry                   w 
Sandomierzu - ogólnopolska akcja odczytywania wybitnych dzieł literackich kultury 
polskiej została zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, w tym roku zebrani na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu 
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mieszkańcy i turyści mieli możliwość zapoznania się z twórczością wybitnego 
polskiego komediopisarza, dramaturga, pamiętnikarza, bajkopisarza i poety – hrabiego  
Aleksandra Fredry, którego sylwetkę przedstawił dr Sylwester Łysiak, jako pierwszy 
wiersz Fredry „Ojczyzna nasza” odczytał Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza,  
w kolejnych odsłonach dzieł Aleksandra Fredry wystąpili przedstawiciele 
sandomierskich stowarzyszeń i instytucji kultury oraz uczniowie szkół, celem 
ogólnopolskiej akcji „Narodowego czytania” jest przede wszystkim promocja polskiej 
literatury, a także popularyzacja czytelnictwa, 

 
4) 14.09.2013 r. – Koncert muzyki gospel – występ wokalistki gospel Jane Jackson z 

zespołem, podczas koncertu artystka zaprezentowała niezwykle zróżnicowany 
repertuar - od utworów żywiołowych, entuzjastycznych, po spokojne i nostalgiczne, 
piękny wokal czarnoskórej solistki, jej żywiołowość oraz charyzma spowodowały, że 
większość publiczności wzięła czynny udział w koncercie klaszcząc, śpiewając lub 
kołysząc się w rytmie muzyki, miejsce: kościół św. Jakuba, 

  
5) 17.09.2013 r. – „Obchody 74. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia 

Sybiraka w Sandomierzu” - uroczystość patriotyczna upamiętniająca pamięć ofiar 
sowieckiej agresji, w obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
sandomierskiego Związku Sybiraków,  policji, wojska, kombatanci oraz młodzież z 
tutejszych szkół, w intencji Sybiraków oraz ofiary II wojny światowej modlił się wraz 
z uczestnikami uroczystości ks. kanonik dr Jerzy Dąbek proboszcz parafii Św. Józefa 
w Sandomierzu, miejsce: Cmentarz Katedralny, kościół pw. św. Józefa, 

 
6) 21.09.2013 r. – „Nasze sandomierskie kulinaria regionalne 2013” – konkurs kulinarny 

na najlepszą potrawę powiatu sandomierskiego, motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu były potrawy przygotowane z ryb słodkowodnych, za najlepszą potrawę 
został uznany karp wędzony z Gminy Łoniów, „Srebrną chochlę” za pierwsze miejsce 
w konkursie wręczyli Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza i Marceli Czerwiński 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,;  oprócz zgłoszonych dań konkursowych, 
uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych domowych wypieków, owoców, warzyw, 
regionalnych nalewek i wielu innych smakowitości, miejsce: Zamek sandomierski, 

 
7) 22.09.2013 r. – XII Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi 

Psychicznie – w ramach sandomierskich obchodów Dnia Solidarności z Osobami 
Chorującymi Psychicznie odbyły się m.in.: sesja „Zdrowie nie jest towarem” podczas 
której swój wykład pt. „Zasoby dla zdrowia psychicznego” zaprezentowała prof. dr 
hab. Bożena Zawadzka, wernisaż wystawy prac pacjentów Oddziału Psychiatrii 
„Wartości w naszym życiu”, zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych porad 
lekarza psychiatry, psychologa, przedstawiciela PCPR oraz MOPS, podczas części 
artystycznej odbył się koncert „Pomyśl o mnie – wspomnieniami Anny German”, 
miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu. 
 

         Sport 
 

1) 21-22.09.2013 r. – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sandomierza – w 
turnieju rozgrywanym w hali: Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Sandomierzu wzięły udział zespoły: SMS MUKS Jedynka Ostrowiec Św., MKS Gala 
Skarżysko Kam., TPS Lublin, KPS Nowa Dęba, Kolegium Technologii i Biznesu w 
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Iwanofrankiwsku, KPSK Stal Mielec, MUKS Piątka Sandomierz I oraz MUKS Piątka 
Sandomierz II, zwycięzcą turnieju został zespół TPS Lublin, 
 
 Promocja 

 
1) 10.09.2013 r. -  Sandomierski questing „W poszukiwaniu najstarszych szachów w 

Europie” – nowoczesna odsłona przygody turystycznej, Sandomierski questing 
dotyczy najstarszych szachów w Europie, które odnaleziono podczas badań 
archeologicznych prowadzonych na terenie Wzgórza Świętojakubskiego – jednego z 
najstarszych historycznie obszarów Sandomierza, przebywanie ścieżki questingowej 
jest zabawą łączącą elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której 
zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu, sandomierski questing umożliwia poznanie 
naszego miasta, jego największych atrakcji turystycznych i ciekawostek związanych    
z naszym miastem. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
Sandomierz, 24.09.2013 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o ew. zadawanie pytań. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: 
- O schody (ciągi komunikacyjne) na skarpie Podwale Górne,  które nie zostały zrealizowane. 
- O ściąganie należności za wynajem lokali  miejskich – głównie chodzi o  Plac 3. Maja. 
- Kto oprócz PGKiM przystąpił do przetargu  na wywóz śmieci ? 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Do przetargu przystąpił tylko PGKiM – więcej ofert nie było. 
- Zadanie realizowane na Podwalu Górnym jest finansowane z środków uzyskanych na 
usuwanie skutków po nawałnicach i nie było możliwości ujęcia w tym wniosku zaplanowanej 
inwestycji w całości – jeżeli będą odpowiednie środki, schody zostaną wykonane w 
przyszłym roku. 
-  Na Starym Mieście należności za lokale, ogródki są „ściągane” na bieżąco - jeżeli termin 
zostaje przekroczony, wysyłane jest upomnienie. 
- Nie odpowie „jak jest z opłatami na Placu 3. Maja”. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Powiedział, że głównie chodzi o Plac 3. Maja. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, że Radny otrzyma odpowiedź na piśmie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zamknął dyskusję. 
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Ad.  5 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  
narkomanii) oraz ochronie przeciwpożarowej na terenie miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że: 
- Jest to punkt  wynikający z Planu pracy Rady Miasta  na 2013 rok.  
- Zaproszeni zostali przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądu, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej w Sandomierzu, 
- Przypomina  również, iż na XXVII sesji Rady Miasta  w dniu 27 marca 2013 roku było 
przyjmowane Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVI/159/2012 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na 2012 rok.   
- W sprawie narkomanii - zabierze głos Pani  Halina Komenda - Dyrektor Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu 
- Część materiałów dotyczących tematu była do wglądu w biurze Rady Miasta.  
- Prosi o opinię komisje merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Ryszard Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego Komisja Praworządności – 
powiedział, że komisja której przewodniczył, zapoznała się z przedłożonym materiałem. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o zabranie głosu  Pana 
Dariusza Chmielowca - Komendanta Policji Powiatowej w Sandomierzu. 
 
Pan Dariusz Chmielowiec – Komendant Policji Powiatowej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- O przestępstwach kryminalnych z podziałem na kategorie: kradzieże cudzej rzeczy, 
kradzieże samochodu, kradzieże z włamaniem, rozbój i wym. rozbójnicze, uszkodzenie 
mienia, bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu. 
- O wykroczeniach z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wykroczeń z zakresu ruchu drogowego o przestępczości narkotykowej i 
sposobach walki z tym zjawiskiem. 
- O efektach działań zapobiegawczych w ramach prewencji kryminalnej (działalność 
edukacyjna i profilaktyczne) 
- Na temat  monitoringu i pożytków z tego  płynących w przypadku zaistnienia przestępstw – 
Niestety czas świetności sprzętu , który obecnie funkcjonuje w Sandomierzu  minął i warto 
pomyśleć o jego unowocześnieniu.  
- Nie ukrywa, ze  bezpieczeństwo  kosztuje i prosi  o dalsze wsparcie działań Policji  w trzech  
obszarach: 
                       - Zakupu  środków transportu (połowę środków daje Komenda Główna Policji,  
                         drugą połowę  Samorząd) 
                       - Dofinansowanie służb ponadnormatywnych (zwiększenie  liczby patroli,  
                         zwłaszcza podczas imprez rozrywkowych i w sezonie turystycznym) 
                       - Pomoc w  dofinansowaniu  badań , które są wykonywane na terenie szpitala  
                         osób nietrzeźwych) 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi: 
- Swego czasu miasto  zainwestowało potężne środki w zakup monitoringu, który nigdy nie 
był wystarczająco wykorzystany przez Policję (brak ludzi w Policji). 
- Na Osiedlu przy ulicy Baczyńskiego są trzy kamery i często, mówiący te słowa, ma 
wątpliwości czy  ktokolwiek  „śledzi ten system”. 
Zapytał: Kiedy przy „tych 3 kamerach”  poprawi się monitoring tego obszaru? 
 
Pan Dariusz Chmielowiec – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Rola kamer  jest dwojaka:  
              1) prewencyjna - świadomość, że jest monitoring wpływa dyscyplinująco  na ludzi. 
              2) dowodowa:  w przypadku zaistnienia zdarzenia można wykorzystać nagranie. 
- Na Osiedlu przy Hucie nie odnotowuje się wzmożonych aktów wandalizmu ( które zdarzają 
się wszędzie) 
- Nie jest w stanie zagwarantować, że  jest podgląd  kamer przez 24 godziny na dobę. 
- To zadanie można również powierzyć Straży Miejskiej. 
- Jakość nagrań pozostawia wiele do życzenia: np. widać jak podejrzany jest ubrany, nie 
widać jednak twarzy. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: Jakie działania zostały podjęte przez Policję , aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym   
poruszającym się ulicą Kwiatkowskiego ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że; 
- „Chciałby polemizować z Panem Andrzejem Bolewskim – Jego zdaniem  monitoring nie 
może służyć do inwigilacji społeczeństwa. 
- Monitoring ma przeciwdziałać wykroczeniom. 
- Służby Policji działają  niektóre jawnie, niektóre tajnie. 
- Jeżeli jest kolizja a nie da się odczytać numerów rejestracyjnych uciekającego  auta, „to o 
czym mówimy?” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Uzasadnił potrzebę uruchomienia świateł na skrzyżowaniu  ulic Mickiewicza, Armii Krajowej 
i Wiejskiej. 
- Powiedział, że dzięki monitoringowi i zdecydowanemu działaniu Policji został ujęty  
sprawca potrącenia,  który uciekł z miejsca wypadku (został ujęty tuż przed przekroczeniem 
granicy). 
 
Pan Dariusz Chmielowec – Komendant Policji Powiatowej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- Że Policja jest organem kontroli  ruchu drogowego, ale nie  zaniedbuje  działalności 
profilaktycznej w tym zakresie. 
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- Ulica Kwiatkowskiego dawno już nie pełni roli obwodnicy, są przy niej zlokalizowane 
obiekty handlowe i ruch  jest znaczny. 
- Obecnie bezpieczeństwo pieszych przy ulicy Kwiatkowskiego  jest zabezpieczone, poza tym 
Policja może jedynie wnioskować  do zarządców dróg  ( ale odpowiedzi nie napawają 
optymizmem). 
- Zdaniem GDDKiA projekt został  opracowany i zatwierdzony  przez  inżynierów ruchu 
drogowego i oni ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. 
 
Pan Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Po obu stronach  ulicy np. Mickiewicza, Koseły,  Armii Krajowej mieści się wiele sklepów,  
  instytucji i często   ludziom zdarza się  przechodzić z jednej strony na drugą pomimo dużego 
ruchu samochodowego. 
- Łatwo jest postawić radar  przy ulicy Żwirki i Wigury -  Natomiast jadąc  ulicą Mickiewicza 
z  szybkością 60-70 km/h  nie ma szans  zatrzymania pojazdu w przypadku pojawienia się na 
jezdni pieszego. 
„Czy Państwo też macie takie  odczucia?” – zapytał Pan Prezes. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: Czy Policja  mogłaby  wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, aby na wysokości  sandomierskiego szpitala  zrobiono chodniki i pasy dla  
pieszych ? 
 
Pan Dariusz Chmielowiec – Komendant Powiatowy Policji 
 
Powiedział, że: 
- Jest opracowana koncepcja przebudowy tej ulicy, łącznie z doświetleniem niektórych 
miejsc, ale utknęła w GDDKiA. 
- Jak już  zostało powiedziane:  są to działania z zakresu  inżynierii ruchu drogowego  
( Może rozwiązaniem było by rondo?) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Panu Dariuszowi 
Chmielowcowi za wystąpienie, życzył wielu sukcesów i „trwania jak najdłuższego na  
stanowisku  Komendanta Policji dla dobra Miasta i Powiatu”. 
 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi o:  
- Roli Straży Miejskiej w realizowaniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach 
(obowiązki i zagrożenia z tego wynikające, zwłaszcza w kontekście ustawy tzw. śmieciowej) 
- Problemie spożywania alkoholu i problemach z wyegzekwowaniem  grzywny (często  
problem dotyczy bezrobotnych, bezdomnych) 
- Ochronie zwierząt: Co zrobić ze zwierzętami bezdomnymi i  padłymi ? 
- Oznakowaniu ulic - w wielu miejscach Miasta należałoby zweryfikować oznakowanie. 
- Współpracy  z Policją i Strażą Pożarną - Uczestniczy na bieżąco w pracach komisji 
Praworządności Rady Miasta Sandomierza. 
- Pracy, której jest dużo: Począwszy od  spraw porządkowych a skończywszy na karceniu  
zbyt rozbawionej młodzieży w weekend. 
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Pan Przewodniczący Rady zapytał o wprowadzony przed  kilku laty zwyczaj wspólnych 
patroli Policji i Straży Miejskiej. 
 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
 
Powiedział, że takie wspólne patrole: 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 1 policjant 
odbywają się w poniedziałki (Giełda)  i piątki. 
  
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czym  kierowano się ustalając czas pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej  
i dlaczego Straż nie pracuje w nocy ? 
 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Problem jest złożony. 
- Strażnik miejski jest pracownikiem samorządowym i obowiązuje go kodeks pracy (to nie 
żołnierz i nie policjant) 
- Przypomina, iż  funkcjonariusze Straży Miejskiej  pracują dodatkowo w dni wolne od pracy 
w tym, między innymi, przy zabezpieczaniu imprez. 
- Pracę na trzy zmiany uniemożliwia zbyt mały skład osobowy. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział: 
- Jak jest impreza w Mieście, to młodzież wracająca pod wpływem alkoholu „rozwala 
wszystko po drodze: znaki drogowe, kosze na śmieci” 
- Należy przesuwać dyżury w sytuacjach – jak wyżej. 
 
Pan Arkadiusz Strugała – Komendant SM 
 
Powiedział, że tego typu sytuacje mają miejsce co tydzień - wystarczy zwykła dyskoteka 
(efektem są np. zniszczone wiaty przystankowe, powyginane znaki drogowe) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Podziękował Komendantowi Straży Miejskiej i Komendantowi Policji w Sandomierzu za  
„robienie porządku” przy ulicy Przemysłowej. 
 
Pan  Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że: 
-  Również dziękuje. 
- Stan bezpieczeństwa w mieście dzięki patrolom i ingerencji służb  poprawił się  ”Radykalnie 
sytuacja się poprawiła” 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- Wszystkie dokumenty dotyczące  rozpatrywanego punktu są do wglądu w biurze Rady 
Miasta (w tym Straży Pożarnej i Prokuratury) 
- Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informacj ą  o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego (w tym zwalczanie  narkomanii) oraz ochronie przeciwpożarowej na terenie 
miasta Sandomierza. 
 
Ad. 6  
Informacja  o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawaniu. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Pana 
Janusza Sobolewskiego  –  Zastępcę Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora PUP 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wysokość bezrobocia jest wypadkową wielu  czynników. 
- O przyczynach wzrostu bezrobocia i roli samorządu w przeciwdziałaniu temu zjawisku. 
- O formach aktywizacji zawodowej  bezrobotnych: 
                        - staże 
                        - prace interwencyjne 
                        - jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej 
                        - doposażenie stanowiska pracy 
                        - szkolenia 
                        - roboty publiczne 
                        - prace społecznie użyteczne. 
- O sposobach poprawiania wizerunku PUP i usprawnianiu pracy (np. możliwość 
zarejestrowania się  przez Internet)                         
   
Pan Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Fundacja Sandomierska udziela pożyczek bezprocentowych  wyłącznie  bezrobotnym. 
- Fundacja ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu, przekazuje 
pieniądze na szkolenia, uczestniczy w uzgadnianiu „jakie to mają być zawody”. 
Dużym powodzeniem cieszą się np. kursy  na kierowców wraz z uprawnieniami, obsługa 
wózków widłowych. 
- Ostatnio można zaobserwować zmniejszone zainteresowanie zatrudnianiem osób 
bezrobotnych ( w przypadku  konieczności zwolnienia  z pracy zatrudnionego bezrobotnego  
pożyczkę zwraca się wraz z oprocentowaniem). 
- Powstaje również mniej firm (w bieżącym roku  udzielono  3 pożyczek na kwotę 500 tys. zł, 
w ubiegłym roku - 7 podmiotom na kwotę 300 tys. zł)   
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi: 
- O znaczeniu  Powiatowego Urzędu Pracy i Fundacji Sandomierskiej. 
- Że nie wykorzystuje się potencjału jakie posiada Miasto. 
- Że nie wykorzystuje się  potencjału inwestorów „aby złagodzić  problem bezrobocia  w 
Sandomierzu”. 
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Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Halinę Komenda – Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu na temat narkomanii. 
 
Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu uczestniczy aktywnie  w różnego rodzaju 
kampaniach ”Stop przemocy”, Biała wstążka”, „Białe serce” 
- Do akcji „Białe serce”, składającej się z  III etapów  przystąpiono w roku bieżącym – 2013. 
- Jest to propagowanie życia bez narkotyków adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców i 
wychowawców. 
- Po akceptacji Burmistrza „wprosiliśmy się do szkół”, gdzie odbywają się spotkania z 
młodzieżą i nauczycielami – I etap. 
- W połowie października odbędzie się manifestacja: połączenie 3 kampanii – Etap II. 
- III etap – Zamknięcie trzech kampanii  konferencją podsumowującą. 
Przy  udziale  Zespołu Interdyscyplinarnego, policjantów dzielnicowych i szkół OPS stawia 
na profilaktykę. 
- Ze strony OPS jest to grupa, która uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą: pracownik 
socjalny, psycholog, terapeuta uzależnień.  
- Są ludzie uzależnieni zarówno od alkoholu jak i od narkotyków – Ośrodek Pomocy 
Społecznej  wyszedł z inicjatywą pomocy tym ludziom 
    
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta    
       - Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  Informacj ę  o stanie bezrobocia i 
przeciwdziałaniu jego powstawania. 
       - Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XXXIII i stwierdził quorum. 
(Radny – Pan Andrzej Bolewski opuścił obrady – nieobecność usprawiedliwiona) 
 
Ad.  7 
 
Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za  I półrocze 2013 
roku. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
         -  Powiedział, że Sprawozdanie Państwo Radni otrzymali w terminie  wcześniejszym 
         - Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta  
         - Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
         - Pan  Marcin Marzec – Przewodniczący  komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia 
pozytywna. 
         - Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zadał pytania dotyczące: 
- Dochodów z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
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- Rewitalizacji Parku Miejskiego „Gdzie się podziały środki?” 
- Likwidacji Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego – dział: gospodarka 
komunalna. 
 
Pan  Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
 
Powiedział: 
- Nie ma żadnych wpływów z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
- Zadanie pod nazwa „Rewitalizacja Parku” nie jest realizowane („Po stronie wydatków nie 
wydaliśmy nic” 
- Na kolejnej sesji Rady Miasta – zgodnie z sugestią Radnego -  dokona się przesunięcia z 
działu 926 do działu 795. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Zapytał o dochody z parkomatów. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, że wpływy z opłat parkingowych wynosiły: 
- do końca  sierpnia 2012 roku  - 156 tys. zł 
- do końca  sierpnia 2013 roku – 239 tys. zł. 
 
Wobec braku kolejnych  zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński -  Przewodniczący Rady Miasta:  
-  Zamknął dyskusję. 
-  Poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego Sprawozdania  
   Wynik głosowania: 10 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „ wstrzymały się” od głosu.        
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  
Sprawozdanie z  wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2013 roku. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ul. 
Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa 
parkingów i chodników” przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.    
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił o opinię  merytoryczną komisję. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
           
- Powiedział, że za zgodą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany.  
- Zaprosił do dyskusji. 
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Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: 
- Czy ta uchwała będzie się odnosić tylko do  jednej ulicy czy też ew. będzie można to 
zadanie rozszerzyć ? 
- Czy można stworzyć jakiś pakiet  zadań  do realizacji ? 
 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM 
 
Powiedział, między innymi: 
- Starając się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
należy spełnić szereg wymogów (począwszy od pozwolenia na budowę). 
- Jednym z ważniejszych, wysoko punktowanych kryteriów jest połączenie drogi niższej 
kategorii z drogą np. powiatową - w przypadku omawianego projektu uchwały: drogi 
miejskiej Patkowskiego z drogą powiatową Żeromskiego. 
- Miasto nie ma innych, gotowych projektów, które spełniałyby tyle kryteriów wpisujących 
się w ten Program (z tego programu  była  realizowana np. ulica Reymonta, Kochanowskiego) 
- Obecnie jest  przygotowywana dokumentacja na drogę łączącą ulicę Lwowską z Osiedlem  
  przy ulicy Baczyńskiego i Pilkingtonem.    
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń  Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie  projekt uchwały i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza w 
wyniku głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”,    0 „wstrzymujących się”   podjęła                                                                      
 

Uchwałę NR XXXIII//2013 
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ul. Patkowskiego w 
Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i 
chodników” przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.    
 
Ad.  9 
Przyjęcie  protokołów  z  XXXI  i  XXXII  sesji  Rady  Miasta  Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że  
- Protokoły  z XXXI  i XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza były wyłożone do wglądu w     
   biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich  treści. 
- Prosi o ew. wnioski i uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołów z w/w sesji Rady  
  Miasta Sandomierza. 
  W wyniku głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu, (Radny – Pan 
Zbigniew Rusak opuścił obrady – nieobecność usprawiedliwiona) 
  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie  Protokołów    
  z  XXXI i XXXII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 10 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że  uczestniczył w wielu spotkaniach 
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- Poinformował, że Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
uczestniczył w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi: 
          -  Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o dotacji, którą   
             otrzymała Sandomierska Katedra na  renowację obrazów. 
          -  Zaproszenie  na Kongres Miast Polskich, który odbędzie się 7-8 listopada 2013 roku 
          - Zaproszenie na obchody Świętego Wincentego Kadłubka w dniach  12-13  
października 2013 roku. 
          - Zaproszenie na uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 
Panu Profesorowi Stanisławowi Adamczakowi - Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej. 
- 12 października 2013 roku odbędzie się również uroczystość jubileuszu  55-lecia 
Technikum Budowlanego w Sandomierzu (na podkreślenie zasługuje fakt, że prawie połowa 
Państwa Radnych to absolwenci tej szkoły). 
- Wszystkie dokumenty  są do wglądu w biurze Rady Miasta. 
Następnie Pan Przewodniczący: 
-   Przedstawił krótką relację z  pobytu  w AGROHURT   Rzeszów  w Rzeszowie: 
            - Wyjazd, w którym uczestniczył Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza   
              oraz 7 Radnych zorganizował Radny – Pan Maciej Skorupa - doradca   
              Prezesa Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.. 
            - Hala targowa o powierzchni 3000 m kw. I wysokości 12, 5 m  kosztowała  5 mln zł  
            - Jest to obiekt na miarę XXI wieku – dzięki specjalnym ścianom  temperatura  
               w hali  bez względu na porę roku oscyluje w granicach 16 ºC. 
            -  Na targowisku  nie ma zamków,  nie ma też  żadnych koszy na śmieci -  a jest  
               bardzo czysto. 
- Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji  kolejnego punktu Porządku obrad 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Ad. 11 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dziękuje  Panu Przewodniczącemu, Panu Burmistrzowi i Radnym, którzy chcieli  pojechać, 
zobaczyć i „wyciągnąć optymalne wnioski”. 
- Gdyby „z Placu przy ulicy Przemysłowej, który jak wiadomo przynosi duże dochody, np. 
1/5 przeznaczyć na inwestycje, to Plac Targowy w Sandomierzu zmierzał by do stanu jaki 
osiągnął  Rzeszowski „AGROHURT”. 
- O warunkach, jakie powinien mieć producent płodów rolnych w XXI wieku i kupujący te 
towary. 
- Jeżeli nie zostaną podjęte działania „w tym kierunku” to okoliczne gminy, które już budują   
takie obiekty za fundusze unijne zaoferują plac za darmo, „musimy być od nich lepsi”, bo 
„wypchną nas z tego Placu”., (Efekty powyższego widać – tiry  już są w grupach 
producenckich) 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi: 
- Tematowi Giełdy należałoby poświęcić specjalną sesję. 
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- Giełda Rolno – Ogrodnicza jest zakładem pracy, posiada swoje obiekty, ma dochody i 
powinna planować , rozwijać się,  budować  i również korzystać z środków unijnych. 
Nie należy mieszać dwóch podmiotów: Placu targowego i Giełdy  Rolno – Ogrodniczej 
(SORH) 
- SORH posiada obiekty,  które są w ogóle nie wykorzystane. 
- Giełda w  Krakowie  miała już tego typu obiekt w XX wieku. 
- Sandomierz spóźnił się przynajmniej o 5 lat. 
- Grupy producenckie i powstałe spółki  nie tylko sprzedają towary, ale i  wytwarzają je 
(Nawet wysyłają na export) 
- Nasza Giełda  wybudowana za  duże pieniądze nie potrafiła nic uruchomić. 
- Chciałby poruszyć sprawę sposobu załatwiania wniosków Mieszkańców  Miasta: 
            – Jako radny składa interpelacje , która trafia do  Naczelnika Wydziału, następnie do   
               pracownika i  np. wymiana żarówek (bo nie świecą) trwa 2-3 tygodnie. 
               Potem przychodzi Mieszkaniec i niezadowolony mówi , że zadzwonił do Burmistrza     
               i usterka została niezwłocznie usunięta. 
            - Radny uważa, że tego typu postępowanie powinno się skończyć: Radni są, między  
              Innymi od tego, aby pomagać Mieszkańcom i Burmistrzowi i Naczelnikom  
              Wydziałów”. 
              „Zmieńmy swoje postępowanie w stosunku do Radnych.” – powiedział Pan Jacek  
              Dybus. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział ad vocem, między innymi: 
- Nie ma w Sandomierzu czegoś takiego jak Giełda Rolno- Ogrodnicza – jest Sandomierski 
Ogrodniczy Rynek Hurtowy – Tam wybudowanie takiej  hali będzie wyrzuceniem pieniędzy 
w błoto. „Podobne  obiekty  muszą być zlokalizowanie  w miejscu gdzie ludzie handlują od 
wielu lat – czyli na placu miejskim.” 
- SORH  S.A. nie  może budować na placu miejskim i to co mówi Pan Jacek Dybus „jest 
nadużyciem, albo radny się na tym nie zna. 
- Gdzie był Radny jak, mówiący te słowa, walczył aby zwykłe toalety na tym placu zrobić? 
„Poparł Pan mnie wtedy?” Być może są zaniedbania, ale „gdzie myśmy wtedy byli?” 
„Wi ększość z nas piastuje te mandaty od kilku kadencji.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział: 
- „Nie wiem po co Panu jest to potrzebne, ale jak Pan doskonale wie my od 10 lat oczekujemy  
dokonania inwentaryzacji  placu i doprowadzenia do właściwego stanu”. „Niech Pan spojrzy 
w protokoły i inne dokumenty”.(…)Teraz wychodzi Pan z tym tematem, bo został Pan  
doradcą burmistrza w tym temacie i chce Pan, aby miasto weszło w inwestycje dla Firmy.” 
Przedsiębiorstwo powinno funkcjonować na określonych zasadach. „Zna Pan zasady 
przedsiębiorstwa , które powinno pracować  dla swoich potrzeb.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że prawda jest jedna: żadna firma nie może budować bez zgody Urzędu, bez 
zgody Rady.” 
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Pan Maciej Stępień 
 
Poprosił o wyjaśnienie dotyczące pism, które w ramach komunikatów odczytał Pan 
Przewodniczący Rady. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta udzielił wyjaśnień.  
 
Ad. 12 
Zamknięcie obrad. 
 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXXIII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 

                                                                                                Marceli Czerwiński                               
                                                                                                Przewodniczący 

                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 


