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Protokół  Nr 38 
XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

26 marca 2014 roku - Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji –  14.50 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję,  
w tym, między innymi: Pana  Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę 
Kondek i Pana Marka Bronkowskiego – Zastępców Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem 
Miasta  jednostek, Krystynę Sochę - Panią Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Panią 
Marię Aleksandrowicz – Prezesa Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Mieszkańców 
Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Grzegorz Cież -  Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury             
                       W  posiedzeniu XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 17 
Radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Mirosław Czaja, Pan Wojciech Czerwiec, Pan Maciej Kuśmierz oraz Pan 
Krzysztof Niżyński – 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 Radnego - Pana Marka Jaremy. 
Radny – Pan Marek Jarema – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
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Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się”. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Marek Jarema został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
         Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - przystępując do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku 
obrad  XXXVI sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
Poprosił o: 
-  Zdjęcie z Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu  uchwały: 
 
 1. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina  
     w Sandomierzu - poz.7 
 2. W  sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu. 
 3. W  sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia  
prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza  - Pani E. K.*) i Pani A. F.*) 
 
- Wprowadzenie  do Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Sandomierzu. 

 
Uzasadniając  potrzebę  podjęcia w/w uchwały Pan Burmistrz  powiedział, że  
- Przed uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego istnieje potrzeba  
ustalenia,  jakie będą ew. konsekwencje finansowe przyjęcia tej uchwały. 
- Wyjaśnił zasadność powołania nowej spółki w miejsce likwidowanego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Sandomierzu. 
- W przypadku punktu 11.  „Sprawa  nie jest jeszcze do końca wyjaśniona, sprawa się toczy”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Poprosił o przesunięcie w Porządku obrad punktu 20. w miejsce zdjętego punktu 7. (zgodnie  
z prośbą przedstawicieli kupców handlujących na Placu 3 Maja) 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Radny Sandomierza 
 
- Poddał w wątpliwość zasadność tworzenia nowej spółki budownictwa mieszkaniowego – 
znów powołuje się nowe służby, a nie jest to zadanie gminy. 
- Stwierdził, że, argumenty Pana Burmistrza „nie trafiają do mnie”. 
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- Zapytał, „ czy nie ma innych prawnych sposobów na odzyskanie tych pieniędzy ?” 
- Radny chce wiedzieć „o co chodzi?”  i 2-3 komisje powinny to przeanalizować. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zwracając się do Przedmówcy powiedział, między innymi, że: 
- „To jest demagogia to co Pan mówi, Pan nie czuje tematu” 
-„Innej prawnej metody nie ma” i jest to jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy. 
- „Po uchwaleniu dzisiejszej uchwały będą mógł iść do notariusza, aby powołać spółkę” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Niech Pan Panie Burmistrzu nie ocenia fachowości Radnych” 
- 30 lat zajmuje się budownictwem mieszkaniowym i „naprawdę czuję temat”  
- Słowa Pana Burmistrza go uraziły.  
 
Pan Burmistrz przeprosił Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
- Zaproponował, aby na dzisiejszej sesji porozmawiać na temat sytuacji w Sandomierskim 
Szpitalu, gdzie - jak powiedział Radny - rozgrywają się „sceny dantejskie” – i jak ew. można  
pomóc. 
- Powiedział, że Rada Miasta Sandomierza ma swojego delegata w Radzie Społecznej 
Szpitala. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że temat służby 
zdrowia w Sandomierzu jest zawarty w Planie pracy Rady Miasta i będzie poruszany na 
kolejnej sesji. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Projekt uchwały w sprawie powołania Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego  
w Sandomierzu otrzymał przed chwilą i nie miał możliwości zapoznania się z tematem 
szczegółowo i nie czuje się przygotowany do dyskusji. 
- Wątpliwości  „na gorąco” dotyczące podstawy prawnej powołania nowej Spółki: 
      - Czy możemy do nowej spółki jako aport przekazywać majątek likwidowanej spółki ?  
        „Przecież tam jest syndyk.” 
      - Pod projektem uchwały widnieje tylko podpis adwokata, brak podpisu radcy prawnego  
        Urzędu (wymóg Statutowy)  
  
- Trudno podnieść mandat „za” z przekonaniem, nawet jeżeli Pan Burmistrz ma „200% racji”. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Trwa proces likwidacji Spółki i jest zgoda syndyka na przyjęcie majątku TBS. 
- Chodzi o odzyskanie przez Miasto pieniędzy likwidowanej Spółki,  „Nie chcemy, aby banki 
żywiły się odsetkami”. 
 
Pan  Janusz Sochacki   
 
Powiedział, że: 
- „Żółte światełko zapala się”, bo projekt uchwały nie jest przygotowany zgodnie ze Statutem 
Miasta Sandomierza (brak podpisu radcy prawnego Urzędu i Naczelnika Wydziału 
merytorycznego) 
- Jako Radny ma wątpliwości, a „może się zna, może się nie zna”. 
- Przewodniczący Rady Miasta nie powinien przyjmować niekompletnych dokumentów 
 (na uchwale widnieje tylko podpis adwokata) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Zamknął dyskusję. 
- Przedstawił pisma dot. punktu 11.: uzasadniające zdjęcie tego punktu z Porządku obrad 
dzisiejszej sesji (w tym pismo dot. trudności z uzyskaniem wymaganej ekspertyzy) 
 
Pani A. P.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
 Powiedziała, między innymi, że: 
- Chce poznać przyczyny wniosku o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 7. dot. 
uchwalenia MPZP terenów w rejonie ulic Polnej, Partyzantów i Salve Regina.  
- MPZP dot. w/w ulic jest opracowywany od 2000 roku i Radni, którzy w większości są już  
kilka kadencji i mieli wystarczająco  dużo czasu, aby poznać stanowisko właścicieli działek  
i jak „głosi plotka” poznać orientacyjne ceny działek pod drogi. 
- Procedura wykupu działek jest długa i skomplikowana. 
- Prosi o nie zdejmowanie tego punktu z Porządku obrad sesji. 
 
Pan Andrzej Jędrzejewski – Pełnomocnik Pani E. K.*) 
 
Zapytał: Dlaczego jest niezbędna trzecia ekspertyza, skoro są już dwie? 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W istniejących ekspertyzach nie ma jednoznacznej opinii, określającej winę konkretnej 
strony sporu („są tylko dywagację „co by było gdyby” ), w związku z tym potrzebna jest 
kolejna opinia biegłego hydrologa.  
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- „Pan S.*) dostał niezbędne wytyczne dot. warunków zabudowy, których „powinien się 
trzymać.”  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
ze  względu na brak kolejnych głosów: 
- Zamknął dyskusję. 
- Przedstawił pismo Pani R. P.– K.*) wnioskującej o przesunięcie rozpatrzenia Jej skargi. 
- Przystąpił do przegłosowania  wnioskowanych zmian. 
 
- Wniosek o zdjęcie z Porządku obrad punktu 7. „Podjęcie uchwały w sprawie MPZP dla 
terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina”  
Wynik głosowania:  14 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby  „wstrzymały się” od głosu. 
Decyzją Rady  Miasta punkt 7. został zdjęty z Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
- Wniosek o zdjęcie z Porządku obrad punktu 8. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany MPZP 
osiedla „Gołębice III” w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: 16  „za”, 0 „przeciw”, 1  osoba „wstrzymała się” od głosu. 
Decyzją Rady Miasta zdjęto punkt 8. z Porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miasta. 
 
Wniosek o zdjęcie z Porządku obrad punktu 11. „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta 
Sandomierza – Pani E. K.*) i Pani A. F.*). 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”   
Decyzją Rady Miasta zdjęto punkt 11. z Porządku obrad sesji. 
 
- Wniosek Pani R. P.–K.*) dot. przesunięcia punktu 12. na późniejszy w Porządku obrad 
XXXVIII sesji Rady. 
Wynik głosowania: 17 „za”, ”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  
Decyzją Rady Miasta punkt 12. przesunięto jako 19. w  Porządku obrad sesji. 
 
- Wniosek o przesunięcie punktu 20. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)” 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.    
Decyzją Rady Miasta punkt: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)”  zostanie rozpatrzony w pozycji 7. 
 
-  Wniosek Burmistrza Sandomierza  o wprowadzenie do Porządku obrad punktu: 8. Podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Sandomierzu  (punkt 8. Porządku 
obrad  XXXVIII sesji Rady Miasta) 
Wynik głosowania: 16 „za”,  0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.    
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Pan Marceli Czerwiński -  Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie Porządek 
obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza  uwzględniający  przegłosowane zmiany. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0  „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Rada Miasta przyjęła porządek obrad.  
 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miasta – jak 
niżej:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 5. Przyjęcie Protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania w wyborach do  
     Parlamentu Europejskiego (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych   
     dziennych stawek opłaty targowej (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną 
     odpowiedzialnością pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.  
     w Sandomierzu. 
 9. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
     Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu. 
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
10.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia  
      prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza  - Pan  W. S.*) i Pan A. S.*)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W.*).  
      (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.       
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii  
      Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą  
      „Sandomierz – Bazylika Katedralna-  konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw.  
       Bł. Wincentego Kadłubka)”.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu  
     Świętokrzyskiemu na realizację zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777-  
     ul. Lubelska w Sandomierzu.  (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi  
      Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności  
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz  wykonanie przez Biuro Wystaw  
Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów 
      Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
 Sandomierz na lata 2014 – 2026.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza)   
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18. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXV/276/2013 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.*). 
20. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
22. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4     
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił 
 

Sprawozdanie 
z realizacji zadań w okresie od 19.02.2013 roku do 26.03.2014 roku przedstawione na sesji 
Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 marca 2014 r. 
 

                                  Panie Przewodniczący,  
                         Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 
 

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.   
2. wydawałem akty normatywne, tj.:   8 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem ich łącznie 8. 
 
Wydział Spraw Obywatelskich  
 
1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych 

prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – otwarcie i rozpatrzenie 
ofert w dniu 13 marca 2014 roku 

2. Sfinansowano teatrzyki profilaktyczne dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 2 i 4; 
3. Podpisano umowę na realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I z I LO  

w Sandomierzu oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu; 
4. Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że jesteś” na realizację projektu 

pn. „Centrum Indywidualnej Asystencji”, dotyczącego objęcia indywidualną opieką przez 
10 asystentów – 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, w wieku od 12 do 32 lat. 

5. Wydano 2 decyzje w sprawie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 
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6. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 
                             

Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 

1. Trwają prace polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 ul. Lubelska w S-rzu od km 0+061,10 
do km. 2+300,00”. 

2. Przekazano plac budowy Wykonawcy zadania pn.: „Remont i przebudowa 
infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Trwają procedury 
zatwierdzające zastosowanie materiałów, zaakceptowano harmonogram robót. 

3. Wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane zadania pn.: 
„Zabezpieczenie skarpy zachodniej”. 

4. Wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane zadania pn.: 
„Przebudowa przepustu w ul. Podwale Dolne”. 

5. Rozpoczęto procedurę przetargową zadania pn.: „Przebudowa ul. Mickiewicza 14-20 
w Sandomierzu”. 

6. Rozpoczęto procedurę przetargową zadania pn.: „Remont jezdni do oczyszczalni 
ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ul. Przemysłowa) w Sandomierzu”. 

7. W dniu 10.03.2014 r. podpisano umowę na „Budowę schodów terenowych na skarpie 
zachodniej – schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul. Bartolona. Termin realizacji 
30.06.2014 r. 

  
Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
 

1. Zakupiono oraz rozdano nagrody dla dzieci szkół podstawowych w ramach konkursu 
„Działaj Czysto” 

2. Zakupiono oraz zamontowano na terenie miasta 20 szt. pojemników na psie odchody. 
3. Podpisano umowę na zakup dodatkowych 3 szt. parkomatów planowanych do 

instalacji przy ul. Zamkowej i Bulińskiego 
4. Rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni na terenie Starego Miasta   

 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 

  
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 1 umowę  notarialną sprzedaży lokali mieszkalnych 
- zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne: 

ul. Sielecką.        
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wystawiono 45 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
- wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
 

    3.   w zakresie podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  
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        - zawarto 2 porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w 
wyniku podziału nieruchomości wraz z potrąceniem opłaty adiacenckiej. 

 
4.    w zakresie użytkowania wieczystego: 
       - wydano 1140 zawiadomień o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego 
 
5. w zakresie rolnictwa: 

- wydano 25 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
Wydział Zamówień Publicznych  

 

Ogłoszone są następujące postępowania: 
1. Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ulica 

Przemysłowa)w Sandomierzu – otwarcie ofert – 27.03.2014 
2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na wykonaniu 

nawierzchni bitumicznej -1935 m2, z kostki betonowej – 1108 m2, kanalizacji 
deszczowej z rur PVC fi 200,250,315 i 400 mm o łącznej dł. 344 m – otwarcie ofert – 
02.04.2014 
 

Zawarte umowy: 

1. 10.03.2014 - „Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na 
przedłużeniu ul. Bartolona w Sandomierzu” z PW EKOBUD Stanisław Banaś z 
Tarnobrzega 

2. 17.03.2014 - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie 
miasta Sandomierza – z firmą DYLMEX ze Staszowa 

3. 25.03.2014 - Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na 
terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego – z firmą PW 
ROBSON  z Sandomierza 

 

Unieważnione postępowania 

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia 
Miasta Sandomierza - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

2. Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu 
przy ul. Lubelskiej - ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, która zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Wydział Finansowy 

1. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych dot. od nieruchomości osób prawnych, 
2. Wystawiono 4 decyzje po zmianach dot. podatku rolnego. 
3. Wysłano 258 postanowienia  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

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

4. Wystawiono 15 wezwań przesądowych za czynsz najmu lokali użytkowych, 
5. Wobec 1 podatnika wznowiono postępowanie podatkowe, 
6. Wysłano 37 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat. 
7. Wydano 72 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
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8. Przekazano 20 spraw do zespołu radców prawnych aby skierować do sądu. 
9. Wystawiono 8 decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej, 
10. Wydano 163 abonamenty miesięczne dot. strefy płatnego parkowania (od stycznia) 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 
 

1) 20-21.02.2014 – „Działaj czysto” – podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii 
organizowanej w sandomierskich szkołach podstawowych; podczas uroczystego 
zakończenia IX edycji konkursu ekologicznego Jerzy Borowski - Burmistrz 
Sandomierza - wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez Urząd Miejski w Sandomierzu, gospodarz miasta pogratulował 
zwycięzcom znakomitych wyników oraz zachęcił wszystkich uczestników konkursu 
do dalszego aktywnego udziału w zbiórkach; celem konkursu „Działaj czysto” jest 
przede wszystkim propagowanie idei ekologicznych oraz wzbudzanie wśród dzieci 
świadomości zagrożenia, płynącego z zanieczyszczenia środowiska różnego typu 
odpadami, miejsce: sandomierskie szkoły podstawowe, 

2) 22.02.2014 r. – „Chopin i przyjaciele czyli perły polskiej muzyki XIX  wieku”  – 
koncert poświęcony twórczości Fryderyka Chopina w rocznicę jego urodzin, 
najpiękniejsze utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego oraz S. Moniuszki 
zaprezentowali artyści: Teresa Kaban (fortepian) oraz Henryk Błażej (flet), miejsce: 
Sala Rycerska Zamku sandomierskiego,  

3) 1.03.2014 r. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wykl ętych”  - święto 
upamiętniające losy i czyny żołnierzy drugiej konspiracji, których dzieje przez wiele 
lat były zakłamywane lub po prostu przemilczane; na wspomnianą okoliczność 
Związek Strzelecki „Strzelec” we współpracy z Muzeum Okręgowym  
w Sandomierzu oraz szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu sandomierskiego, 
zorganizował w Zamku Sandomierskim spotkanie, w trakcie którego zostały 
przedstawione sylwetki żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, 

4) 4.03.2014 r. – „Sandomierzanin Roku 2013” - rozstrzygnięcie plebiscytu 
organizowanego przez Klub Miłośników Sandomierza, głównym założeniem 
plebiscytu jest wyłonienie ciekawych osobowości Sandomierza - ludzi, którzy 
szczególnie zasłużyli się dla miasta oraz poprzez swoją działalność promują jego 
walory, w tym roku nominację do prestiżowego tytułu „Sandomierzanina Roku 2013” 
otrzymali: Katarzyna Zioło - sekretarz Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, 
działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, Maciej Bury  - szef Sandomierskiego 
Ośrodka Kawaleryjskiego oraz członek Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
Andrzej Chrząstowski - kolekcjoner starych sandomierskich pocztówek, autor 
artykułów poświęconych Sandomierzowi oraz badacz dziejów nadwiślańskiego 
miasta, Jacek Łabudzki - lekarz, maratończyk, Ambasador Sandomierskiego Sportu,  
a także Piotr Sławiński – historyk oraz autor publikacji na temat Sandomierza; 
decyzją kapituły osobowością roku został Jacek Łabudzki, wielokrotny mistrz 
Polski i świata lekarzy w biegach, uczestnik największych maratonów na świecie, 
popularyzator sandomierskiego sportu, pomysłodawca i współorganizator wielu 
imprez sportowych, organizowanych na terenie Sandomierza; z rąk ubiegłorocznego 
zdobywcy tytułu „Sandomierzanina Roku” Krzysztofa Burka laureat odebrał 
statuetkę z krzemienia pasiastego autorstwa sandomierskiego złotnika Cezarego 
Łutowicza; podczas uroczystej gali rozstrzygnięta została również młodzieżowa 
edycja plebiscytu, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana 
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corocznie z myślą o najbardziej uzdolnionej młodzieży, w tym roku członkowie 
komisji konkursowej docenili naukowe osiągnięcia uczennicy I Liceum 
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum – Edyty Gawlak, której przyznali laur 
zwycięzcy w kategorii "Nadzieja Sandomierza"; gratulacje, dyplomy oraz 
pamiątkowe upominki laureaci oraz wszyscy nominowani w plebiscycie odebrali z 
rąk  Jerzego Borowskiego  Burmistrza Sandomierza oraz Marka Rożka prezesa 
Klubu Miłośników Sandomierza, miejsce: Zamek sandomierski, 

5) 7.03.2014 r. – „Pejzaż – dwa tematy” – wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego 
Piątka przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu; artysta związany 
jest z Kielecką Szkołą Krajobrazu, ta przynależność odgrywa dominującą rolę w jego 
twórczości, artysta wielokrotnie powraca do tych samych miejsc, fotografując pejzaże 
w różnych porach roku i dniach, rejestrując zmiany zachodzące w krajobrazie; na 
„zamkową” wystawę złożyło się 18 fotografii dokumentujących dwie świętokrzyskie 
miejscowości: Wzdół Rządowy niedaleko Bodzentyna i Stradów na Ponidziu;  
w czasie otwarcia ekspozycji Jerzy Piątek podzielił się z uczestnikami spotkania 
swoimi refleksjami związanymi ze zmianami jakie zachodzą w otaczającej nas 
przestrzeni, miejsce: Zamek sandomierski, 

6) 7.03.2014 r. – „Major Zapora – Żołnierz Niezłomny” – spotkanie z dr Ewą Kurek 
zorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w ramach IV Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dr Ewa Kurek zaprezentowała wszystkim 
zebranym tragiczną postać Majora Zapory - Hieronima Dekutowskiego, w spotkaniu 
uczestniczyła młodzież z sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych, Major Zapora 
urodził się w 1918 roku w Tarnobrzegu, był żołnierzem PSZ na Zachodzie, 
cichociemnym, dowódcą oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, stojąc 
na czele podległych mu oddziałów przeprowadził ponad 80 akcji zbrojnych, na 
przełomie lat 1945 i 1946 przeprowadził wiele akcji dywersyjnych i samoobrony  
w województwie lubelskim, rzeszowskim i kieleckim, został zatrzymany w wyniku 
zdrady 16 września 1947 roku i ostatecznie trafił do centralnego więzienia MBP  
w Warszawie, gdzie przechodził okrutne śledztwo, został skazany na 7-krotną karę 
śmierci, którą wykonano 7 marca 1949 roku; miejsce spotkania: Zamek sandomierski,  

7) 8.03.2014 r. – „Kobieta w wariacjach graficznych Stanisława Dawskiego” – 
otwarcie wystawy prac przekazanych do Muzeum Okręgowego przez Marię  
i Stanisława Dawskich; autor prac w latach 1932-1939 studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie pod kierunkiem m.in.: Felicjana Kowarskiego i Leona 
Wyczółkowskiego, po zakończeniu wojny osiedlił się we Wrocławiu, gdzie zajął się 
organizacją Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, do jego największych 
osiągnięć należało powołanie Wydziału Ceramiki i Szkła oraz wieloletnie kierowanie 
Katedrą Szkła Artystycznego, przyczynił się wydatnie do powstania nowoczesnego 
stylu w polskim szkle artystycznym, 

8) 8.03.2014 r. – „Moralność Pani Dulskiej” – spektakl w reżyserii Sylwestra Łysiaka, 
przedstawienie zostało zaprezentowane przez aktorów Teatru Dramatycznego 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury, wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu, 

9) 15.03 i 22.03.2014 r. – Pokaz wiosennego cięcia winorośli  – prezentacja cięcia 
kształtującego winorośl, organizatorami tego wydarzenia były: Towarzystwo 
Naukowe Sandomierskie oraz Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy, miejscem 
pokazu była Winnica Świętego Jakuba w Sandomierzu, 

10) 15.03.2014 r. – Koncert zespołu „Flash Creep” – impreza muzyczna z okazji dnia 
św. Patryka,  repertuar zespołu „Flash Creep” stanowią pieśni i ballady morskie, 
stylizacje szantowe, celtycka i amerykańska muzyka ludowa oraz utwory autorskie, 
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od kilkunastu lat są związani z tzw. ruchem szantowym, miejscem imprezy był klub 
„Boston Cafe”, 

11) 22.03.2014 r. – Koncert zespołu „Leash Eye” – koncert muzyki rockowej  
i metalowej, zespół wystąpił w ramach trasy koncertowej „Hard Truckin’ Rock 
2014”, podczas imprezy, jako support, wystąpiła również grupa „Strzał w Głowę”, 
organizatorem wydarzenia było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: klub 
„Boston Cafe”. 

 
Sport 

1) 4.03.2014 r. – Finał Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej FUTSAL  - zakończenie X 
edycji Sandomierskiej Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, do Ligi zgłosiło się 15 
drużyn, w I lidze wystąpiło 7 zespołów a w II Lidze 8 zespołów, w finale Pucharu 
Ligi drużyna „Paragraf Tares Motor” wygrała 3:0 z „Argusem”; najlepszym strzelcem 
I Ligi, z dorobkiem 12 bramek, został Paweł Gach z CC Motor Sandomierskie 
„Byki”, najlepszym Zawodnikiem I Ligi został Łukasz Mazur a tytuł najlepszego 
Bramkarza I Ligi powędrował w ręce Wojciecha Bosaka, obaj z zespołu CC Motor 
Sandomierskie „Byki”, Puchar Fair Play w I Lidze powędrował dla zespołu S.C.K., 

2) 03.2014 r. – Sukces Jacka Łabudzkiego na IX Zimowych Igrzyskach Lekarzy  
w Zakopanem - Jacek Łabudzki Ambasador Sandomierskiego Sportu  
i Sandomierzanin Roku zdobył na IX Zimowych Igrzyskach Lekarzy w Zakopanem 
cztery medale, w tym dwa złote, srebrny i brązowy; lekarz z Sandomierza 
wystartował w dwóch dyscyplinach, w pierwszej – „ski touring”, której trasa 
prowadziła z Kuźnic na Kasprowy Wierch  i z powrotem, wywalczył drugie miejsce, 
w biegu klasycznym na 1200 metrów zdobył trzecie miejsce, natomiast w biegu na 
dystansie 5 km i 10 km zdobywając dwa złote medale, był bezkonkurencyjny,  

3) 21.03.2014 r. – „Sandomierz Biega” - bieg masowy na dystansie ok. 2,5 km  
w ramach akcji "Polska Biega", trasa tegorocznego biegu rozpoczynała się na terenie 
Miejskiego Stadionu Sportowego, wiodła przez Sandomierski Park „Piszczele”, ciągi 
pieszo-rowerowe Podwale Dolne i Rynek Starego Miasta, łącznie w imprezie wzięło 
udział ok. 300 biegaczy, w biegu uczestniczyli głównie uczniowie sandomierskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przed startem uczestnicy 
biegu otrzymali okolicznościowe gadżety w postaci pasków odblaskowych,  

4) 22.03.2014 r. – „Biegam Bo Lubię” – rozpoczęcie akcji wspólnego biegania na 
Miejskim Stadionie Sportowym w Sandomierzu, zajęcia będą się  odbywały w każdą 
sobotę o godz. 9.30, akcja potrwa do listopada br., zajęcia są skierowane dla 
wszystkich, zarówno dla tych którzy chcą aktywnie spędzać czas, jak i dla osób, które 
już biegają, 

5) 22.03.2014 r. – „Nordic Walking” – rozpoczęcie zajęć z Nordic Walking, które będą 
odbywały się w każdą sobotę o godz. 10.30 na terenie Miejskiego Stadionu 
Sportowego w Sandomierzu, akcja potrwa do listopada br., zajęcia będzie prowadził 
instruktor Nordic Walking, 

6) 23.03.2014 r. – Turniej Szachowy o „Szachy Królowej Jadwigi” – turniej 
szachowy z udziałem mistrzów gry w szachy z całej Polski, zawodnicy rywalizowali 
podzieleni na 4 grupy wiekowe, systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 
9 rund, I miejsce w grupie A (seniorzy) zajął Damian Lewtak z Czarnej, w grupie B 
(juniorzy ur. w latach 1996-2001) zwyciężył Michał Choina z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, w grupie C (juniorzy ur. w latach 2002-2006) zwyciężył Maryan 
Kyrychenko z Lwowa, natomiast w grupie D (juniorzy ur. w roku 2007 i młodsi) 
zwyciężył Przemysław Golik z Nowej Sarzyny; zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
szklane statuetki, nagrody rzeczowe, a zawodnicy z najlepszymi rezultatami w grupie 
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wiekowej A nagrody pieniężne - pierwsze 10 osób, w gr. B oraz C - zdobywcy I 
miejsc; nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny Pan Marian 
Bysiewicz (Fide Arbiter); turniej przebiegał w bardzo dobrej, sportowej atmosferze, 
na co z pewnością wpłynął podkreślany przez zawodników wyjątkowy charakter 
miejsca, w którym toczyły się rozgrywki, oprawa imprezy, oraz udział  
w rozgrywkach Arcymistrzów i Mistrzów Szachowych; celem turnieju jest promocja 
miasta Sandomierza, promocja Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu, 
popularyzacja szachów, promocja rycerstwa sandomierskiego i jak zawsze 
nawiązanie nowych szachowych kontaktów z pasjonatami tej mądrej gry, miejsce: 
Zamek sandomierski. 

 
Promocja 
 

1) 21-23.02.2014 r. – XX Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” Łód ź 2014 – udział 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w jednych z największych imprez targowych o profilu turystycznym  
w Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, 
miejsce: Hala Expo Międzynarodowych Targów Łódzkich, 

2) 03.2014 r. -  Wygrana sandomierskich uczniów w ogólnopolskim konkursie 
historycznym „Kr ąg” – uczniowie sandomierskich szkół (Piotr Wojtoń z klasy VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Łukasz Ziarko z klasy I 
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza) zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu 
historycznego „Krąg”, konkurs uwzględniał zadania dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, łącznie startowało w nim 550 
szkół z całej Polski; przygotowując się do udziału w konkursie Łukasz Ziarko  
z Gimnazjum nr 1 opracował album pt.: „Sławni Polacy na przestrzeni dziejów”,  
w którym przedstawił sylwetki osób znaczących w historii Sandomierza, od czasów 
najdawniejszych aż do czasów współczesnych, opiekunem merytorycznym Łukasza 
była Henryka Kwiatkowska, tegoroczny sukces ucznia jest kontynuacją osiągnięć 
wychowanków Gimnazjum Nr 1 z lat poprzednich, w roku 2012/2013  I miejsce w 
Polsce w tym konkursie zdobyła Natalia Ziarko, natomiast w roku szkolnym 
2011/2012 laureatką pierwszego miejsce w Polsce okazała się uczennica Paula 
Pietruszka; drugi z tegorocznych laureatów, Piotr Wojtoń z SP1, w swojej pracy 
pisemnej, której temat brzmiał „"Jakie według ciebie jest najciekawsze miejsce 
historyczne w twoim regionie?”, skupił się na opisie miasta Zawichost, które ma 
bogatą i ciekawą , ale też mało znaną historię, opiekunem merytorycznym ucznia ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 był nauczyciel historii - Roman Chyła, organizatorem 
konkursu jest Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

3) 14-16.03.2014 r. – Targi Kultury i Promocji Miast i Regionów „Poloniada” – 
udział przedstawicieli miasta Sandomierza w ogólnopolskiej imprezie - spotkaniu 
przedstawicieli miast i regionów odpowiedzialnych za ich promocję; głównym 
elementem imprezy były targi promocyjne miast i regionów zorganizowane w „Orlen 
Arenie” w  Płocku, w ramach wydarzenia odbyły się również: panele dyskusyjne, 
dotyczące innowacyjnych metod promocji, występy sceniczne, w tym dzieci  
i młodzieży z „Mandaryna Dance Studio”, koncert zespołu „De Mono” oraz 
podsumowująca dokonania polskich miast i regionów w zakresie promocji i kultury – 
„Gala Kogutów”; podczas targów reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę 
turystyczną Sandomierza, przybyli na targi, za sprawą materiałów promocyjnych - 
ulotek i folderów - prezentujących największe walory Sandomierza oraz rozmów  
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z przedstawicielami miasta, mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o naszym 
malowniczym mieście; podczas uroczystej Gali miasto Sandomierza otrzymało 
nagrodę za przeprowadzenie wszechstronnej, wyróżniającej się wśród wielu miast  
i regionów i prowadzonej na szeroką skalę kampanii promocyjnej, wyróżnienie za 
zajęcie drugiego miejsca w kategorii „Lider promocji  – najlepsza kampania 
promocyjna”  zostało przekazane na ręce dr Ewy Kondek – Zastępcy Burmistrza 
Sandomierza. 

 
Sandomierz, dnia 26.03.02.2014 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
 
Kończąc wypowiedz  Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza poinformował 
zgromadzonych,  że: 
-  W najbliższym czasie Sandomierz będzie gościł ekipę filmową „Ziarna prawdy” 
-   Filmowcy  będą zajmować  poszczególne odcinki w strefie płatnego parkowania (choć nie 
złożyli jeszcze wniosku o zajęcie pasa drogowego) i w związku z tym Pan Burmistrz będzie 
wnioskował o rekompensatę za utracone zyski z opłat parkingowych (zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta). 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  Państwa Radnych do 
dyskusji. 
 
Pan  Maciej Skorupa – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-„Chciałem pobiegać, ale było tak ciemno, że się bałem?” 
- Przy ulicy Mickiewicza od dłuższego czasu nie świeci 8 lamp - Prosi służby miejskie  
o interwencję. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał o termin przetargu dot. kanalizacji burzowej  na ul. Topolowej i ul. Gołębickiej 
(został poinformowany przez Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, że przetarg 
odbędzie się w marcu) 
 
Pan Grzegorz Cież - Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego  
 
„Marzec jeszcze trwa”  
 
Pan Maciej Stępień – Radny Sandomierza 
 
Zapytał, o których  remontach  cząstkowych  dot. przebudowy kanalizacji miejskiej na Rynku 
Starego Miasta mówił Pan Burmistrz ? 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Wypowiedź dotyczyła przebudowy główniej płyty Rynku Starego Miasta.  
 
Pan Maciej Stępień  - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że niedawno modernizowana była kanalizacja sanitarna płyty Rynku i „Czy nie 
wchodzi ona w skład rękojmi?”  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie było przebudowy kanalizacji sanitarnej płyty Rynku, „nie była ona w ogóle ruszana”,  a 
„Radny nosi głowę w chmurach” i „niech Pan nie opowiada takich rzeczy, że daję podwójnie  
pieniądze”  
- „Jak Pan chce chodzić ze mną na Policję, niech Pan dalej zadaje takie pytania.” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał o remont ulicy i chodnika przy wjeździe na ulicę Podwale Dolne z ulicy Mickiewicza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że ma zapewnienie firmy remontującej budynek narożny przy ulicy Mickiewicza, 
że wszelkie naruszenia ulicy Podwale Dolne będą konsekwentnie usuwane (powyższe jest 
pochodną  przebudowy w/w nieruchomości). 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział,  między innymi, że: 
- Była mowa o remontach cząstkowych ulic, a nie o remoncie płyty Starego Miasta -  stąd  
nieporozumienie (Radny przypomniał treść swojego pytania) 
-„Protestuję, ja z Panem nigdy na Policję nie chodziłem i nie będę chodził” 
„Nie wiem czemu ten temat jest dla Pana tak drażliwy, że się Pan tak irytuje” 
 
Ad. 5 
Przyjęcie Protokołu z XXXVII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że  
- Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w     
   biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołu z XXXVII 
   sesji Rady Miasta Sandomierza. 



16 

 

 W wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że Protokół  z  XXXVII 
sesji Rady Miasta Sandomierza został przyjęty. 
 
Ad.  6 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVIII/389/2014 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych   
dziennych stawek opłaty targowej  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
Pan Marceli Czerwiński -  Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali wersję II projektu omawianej 
uchwały. 
- Poprosił o przedstawienie opinii komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Andrzej Gleń –„opinia pozytywna”  
(I wersja projektu) 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Zbigniew Rusak – 
„opinia pozytywna” ,  
Jednocześnie Komisja wnioskuje o wprowadzenie poprawki dotyczącej obniżenia stawki 
opłaty targowej z 5zł do 3zł za m² na Placu 3 Maja i na tzw. „Małym Rynku” 
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Uzasadniając wniosek Komisji – Pan Zbigniew Rusak powiedział, między innymi, że: 
-  Kwoty opłat na ten rok „wzięto z sufitu”, a kupcy będą musieli płacić dwa razy więcej niż 
do tej pory 
- W projekcie uchwały nie uwzględniono kupców  z tzw. „Mojego Rynku” 
- „Dokonał wizji lokalnej wraz z Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Komunalnego - Panem 
Marianem Zwierzykiem  na Placu 3 Maja i na Małym Rynku.” 
- Na komisji merytorycznej obliczono, jakie będą zyski Miasta z opłat targowych po 
obniżeniu stawek za m² i „ zauważono „delikatny wzrost” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Uczestniczył w posiedzeniu komisji, na której zgłoszono wniosek dotyczący obniżenia 
stawek opłaty targowej. 
- W II wersji projektu uchwały  sprecyzowano, iż opłata targowa będzie pobierana za każdy 
m² zajętej powierzchni i wynosić będzie 3 zł, tzn. że będzie liczona każda powierzchnia zajęta 
produktami kupieckimi, także wokół straganu (a nie tylko ta umieszczona na stołach) 
- Wersję II projektu uchwały aprobuje i zgłasza jako autopoprawkę. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie jest pewny, za którą wersją  projektu uchwały powinien głosować. 
- Nie zgadza się z różnicowaniem kupców „na tych z Rynku, tych z Placu 3 Maja, tych z ulicy 
Przemysłowej 8” (gdzie opłata wynosi 5 zł). 
- Obniżanie opłaty targowej jest działaniem pod publikę, nie należy cukrować przed 
wyborami „rzucić obniżkę”, „tylko dać ludziom normalne warunki”.  
-„Przeliczmy jeszcze raz pieniądze, to może znajdziemy pieniądze na darmową komunikację 
miejską.” 
 
Pan Radny Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zgadza się z opinią Radnego – Pana  Macieja Skorupy, iż sprawę kupców z Placu 3 Maja 
należy jak najszybciej uregulować i podejść do niej biznesowo, a nie pod publiczkę. 
- Przez kilka już kadencji obiecywano, że zostanie znaleziona nowa lokalizacja -  
dotychczasowe działania ograniczają się jednak tylko do akcji przed wyborami. 
- Tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, powinny być generowane zyski. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, między innymi, że: 
- Na posiedzeniu komisji wyliczono, że po obniżeniu opłaty targowej z 3 zł na 1,50zł za m² 
„Ci sprzedający nic nie zyskują i nic nie tracą”. 
- Jego zdaniem część z tych „bud” na Placu 3 Maja „musi zniknąć, gdyż stoją puste”. 
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- Kupcy stawiający „skrzynkę na skrzynce” obok stołu powinni za każdą skrzynką płacić 
osobno - Ustawianie przysłowiowego „komina” ze skrzynek obok stołu jest niebezpieczne  
i należy „coś z tym zrobić”. 
 
Pan Radny Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zgadza się z wypowiedziami swoich przedmówców, że sprawa Placu 3 Maja wymaga 
rozwiązania (Do tej pory nie wypracowano jednak spójnego projektu.) 
- Sugestie ze strony niektórych  Radnych, iż komisja  działa pod kątem wyborców są nie na 
miejscu. 
- „Nikt nie pofatygował się”, aby zobaczyć jak wyglądają warunki pracy kupców na Placu  3 
Maja -  „nikt nie przeszedł się, nikt nie zmierzył”  
- Na całym świecie są takie place targowe i jest zjawiskiem normalnym, że handlujący 
wystawiają swoje produkty pod stołem czy obok stołu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Przeprasza Przewodniczącego Rady i Koalicję, że nie przygotował projektu uchwały 
dotyczącego handlu na Placu 3 Maja. 
- Rozmawiał z kupcami, sam też chodzi na Plac, aby kupować m.in. skarpety dla swoich  
synów (skarpety są tam dobrej jakości) 
- Każdemu należy się szacunek i godność i mówiący te słowa chce, aby Radny – Pan 
Zbigniew Rusak  Go zrozumiał. 
 
Pan Radny Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Temat opłaty targowej na Placu 3 Maja wzbudził niepotrzebne emocje  wśród Radnych. 
- Projekt uchwały, którą Państwo Radni otrzymali w materiałach na dzisiejsza sesję jest 
czytelny, zawiera wszelkie informacje i nad tym projektem pracowały komisje (a cała 
dyskusja wokół tego jest niepotrzebna)  
- Składa wniosek o przegłosowanie I wersji projektu uchwały. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Zwracając się do Radnego – Pana Zbigniewa Rusaka – powiedział, między innymi: 
- Nie widzi sensu wypowiedzi („choć kwiecista) i co miał Radny na myśli, mówiąc iż  
„od 2 miesięcy po nowych zasadach są ściągane  należności” 
- Jako Mieszkaniec Sandomierza Pan Zbigniew Rusak powinien znać przeznaczenie tego 
terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
- Nie zgadza się z opinią, iż Radni nie czytają uzasadnień i „nie znają sprawy”, bo nie chodzą 
na Plac 3 Maja – można na Placu robić zakupy nie ogłaszając tego faktu wszem i wobec. 
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Kończąc wypowiedź Pan Maciej Stępień poprosił  Pana Marcelego Czerwińskiego – 
Przewodniczącego Rady Miasta, aby organizowanie powierzchni handlu zostawił 
zainteresowanym. 
 
Pan Radny Zbigniew Rusak  
 
Powiedział ad vocem, że : 
- Na posiedzeniu komisji, w której uczestniczył Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału 
Nadzoru Komunalnego,  porównywano przychody z ostatnich miesięcy z opłatami targowymi 
za 2013 rok (styczeń, luty), przychody były 2x wyższe i zdaniem Radnego stawki do tej pory 
były zawyżane. 
- Każdy zna MPZP i wie czego dotyczy. 
 
Maciej Stępień  
 
Powiedział ad vocem, że: 
- Jeszcze raz przypomina Radnemu - Zbigniewowi Rusakowi, że Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego  Placu 3 Maja jest znany i nie należy udawać, że go nie 
ma. 
- Nie uważa, iż należy manifestować swoją obecność na Placu 3-go Maja. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
Powiedział że: 
- Projekt uchwały przewiduje stawkę 1,5 zł za m² przy sprzedaży z własnych stanowisk, a 3 zł 
za m² przy handlu ze stanowisk miasta. 
- Jego zdaniem należałoby te stawki wyrównać, aby nie doszło do sytuacji, w której kupcy 
handlować będą wyłącznie na stanowiskach własnych. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Prosi o  przegłosowanie wypracowanej,  II wersji projektu uchwały i uzasadnił tę prośbę. 
- Również ma wątpliwości co do tzw. „wystawek”. 
- Jako Burmistrz złożył wniosek w sprawie dofinansowania budowy dworca PKS  
w Sandomierzu z funduszy unijnych (możliwe jest dofinansowanie w wysokości 50% 
inwestycji) – oraz przedstawił zebranym koncepcję nowego Dworca PKS w Sandomierzu. 
 
Pan Radny Michał Saracen 
 
Powiedział, że: 
- Prosi, aby udzielić głosu zainteresowanym tj. kupcom z Placu 3-go Maja. 
- Chce poznać opinię Kupców na temat proponowanych zmian, bo „zaraz wstanie Pan 
Skorupa i powie, że należy tą sprawę przełożyć na następną sesję” 
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Pan Radny Maciej Skorupa 
 
Zgłosił wniosek formalny o przełożenie rozpatrzenia tego punktu na kolejnej sesji Rady 
Miasta, z uwagi na wiele nieścisłości i niejasności wokół tego projektu uchwały. 
 
Pan Radny Ryszard Lewandowski 
 
Powiedział, miedzy innymi, że: 
- Apeluje o przegłosowanie II wersji projektu uchwały zawierającej autopoprawkę  
Burmistrza Sandomierza. 
- W projekcie uchwały jest zapis mówiący  o „innych miejscach handlu” i jak rozumie, chodzi 
też m.in. o Giełdę. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, ze: 
- Zdjęcie z Porządku obrad projektu uchwały spowoduje, że obowiązujące będą  
dotychczasowe, wyższe  stawki tj. 5 zł za m² 
- Jego zdaniem należałoby przegłosować uchwałę, a następnie pracować nad  udoskonaleniem  
jej treści (i ew. nowych stawek). 
 
Pan Radny  Maciej Skorupa: 
 
Powiedział: 
-„Cofam swój wniosek formalny” 
- Prosi Radnego – Pana Ryszarda Lewandowskiego  o wskazanie  cytowanego zapisu  
(„o innych miejscach handlu”) 
 
Pan Radny Andrzej Gleń 
 
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  
 
- udzielił głosu kupcom zebranym na Sali obrad. 
 
Kupiec z Placu 3. Maja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Odpowiadając na pytanie, które padło na sesji: Czy Plac 3 Maja jest potrzebny czy nie – 
uważa, że  jest potrzebny. 
- Od ponad 20 lat kupcy handlują na Placu 3 Maja, płacą podatki i ponad 50 rodzin utrzymuje 
się z tej działalności nie prosząc o zasiłki i „pozwólcie nam pracować” 
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- Ze względu na nowe obliczenia i pomiary stołów handlowych, kupcy podjęli decyzję o 
wystosowaniu pisma do Burmistrza Sandomierza i Rady Miasta o obniżenie stawek za m² :  
z 3 zł do 1,5 zł za metr kw. (co i tak  daje  miesięcznie „cenę warszawską” - 75 zł za metr 
kw.) 
- Co do estetyki  tego miejsca, to wszyscy są zgodni, że należy wypracować wspólnie jakieś  
rozwiązanie. 
- Jeżeli Kupcy otrzymają dzierżawę Placu, to są w stanie współfinansować tę inwestycję. 
 
Pan Radny Maciej Skorupa 
 
„Czy Pan Przewodniczący może teraz sprostować zapisy w dokumentacji?” 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zacytował zapis zawarty w projekcie uchwały „inne miejsca na terenie Miasta Sandomierza, 
na których prowadzona jest sprzedaż”. 
 
Pan Radny Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy po podjęciu tej uchwały na Sandomierskim Ogrodniczym Rynku Hurtowym 
sprzedaż z metra² będzie wynosiła 3 zł za m², a nie 5 zł za m²? 
 
Pan  Ryszard Lewandowski 
 
- „A regulamin macie jakiś?” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie wniosek 
formalny Pana Andrzeja Glenia o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały.  
 
Wynik głosowania: 11 „za” , 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się , 2 osoby nie głosowały – 
wniosek został przez Radę Miasta przyjęty. 
 
W związku z powyższym Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poddał  
pod głosowanie projekt uchwały – wersja II - przedłożony przez Burmistrza Sandomierza 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących   się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
Pan Przewodniczący stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                 Uchwały Nr XXXVIII/390/2014  
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej  
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową 
przerwę. 
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Po przerwie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady  
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad. 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Sandomierzu 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o zabranie głosu Pana 
Jerzego Borowskiego Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza   
 
Przedstawił zebranym historię Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z  o.o. 
Następnie, uzasadniając potrzebę podjęcia  omawianej uchwały powiedział, między innymi: 
- O obecnej sytuacji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o. :  
             - decyzją ministra Transportu i Budownictwa z  26 lutego 2013 r. pozbawiono TBS  
              Prawa używania w nazwie słowa „społeczny”, 
             - Następnie Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji w/w  spółki 
W związku z niedokończoną budową ostatniego bloku, za zgodą obu stron, zdecydowano się 
na zmianę dłużnika poprzez powołanie na miejsce likwidowanej spółki nowej tj. 
Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z.o.o., 
- Powyższe pozwoli na zapewnienie gwarancji zapłaty na dotychczasowych zasadach (jak 
załącznik do Protokołu - treść uzasadnienia do projektu uchwały.) 
 
Pan Radny Maciej Skorupa 
 
Zapytał: czy znajdą się pieniądze na budowę placu zabaw na osiedlu „Szpital”?  
 
Pan Jerzy Borowski –Burmistrz Sandomierza 
 
-„Jest szansa” 
 
Pan Radny Maciej Skorupa 
 
Zapytał o kredyt w banku PKO BP?” 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że „tam są najtańsze kredyty mieszkaniowe” 
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Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: czy Pan Burmistrz  posiada potwierdzenie przejęcia obowiązków starej spółki przez 
nową ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Uzyskał niezbędną zgodę ze strony Ostrowieckiego Kombinatu na przejęcie wszystkich 
obowiązków dłużnika TBS Sp. z.o.o 
-  Aktywa i pasywa starej Spółki zostaną przejęte przez nową Spółkę. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
- Zapytał, czy w planach nowopowstałej spółki jest realizacja zobowiązań poprzedniej  tzn. 
wybudowanie placu zabaw, chodników, oświetlenia, zgodnie z zatwierdzonym planem ? 
- Spółka sprzedała mieszkania po cenach komercyjnych, a teraz oczekuje się, że Miasto 
wybuduje plac zabaw.  
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
-„Ja nie wiem, zobaczymy jak to będzie.” 
- „ Czy Plac zabaw był w kontrakcie ? Czy oni będą budować ? Spokojnie, spokojnie, nie 
nerwowo” 
-„Jeżeli byłby plac zabaw, to trzeba byłoby sprzedawać mieszkania po wyższej cenie” 
 
Pan  Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Podziela opinię Pana Burmistrza, że w PKO PB są najtańsze i najlepsze kredyty 
mieszkaniowe.  
-  Oddział Banku, którym kieruje, nigdy nie kredytował TBS Sp. z.o.o. w Sandomierzu. 
-  Trudno się odnieść ad hoc do tego co odczytał Pan Burmistrz - Radny ma szereg 
wątpliwości, pytań, występują różne kwoty np. 2 mln 700 tys. zł, 120 tys. zł, (Czy 
przeznaczone na zaspokojenie Ostrowieckiego Kombinatu ?) 
- Nie miał szansy zadania tych pytań wcześniej.   
- Miasto nie powinno dofinansowywać komercyjnego zakupu mieszkań ze swojego budżetu.  
 
Pan  Andrzej Bolewski - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zgadza się z Panem Burmistrzem, iż trzeba zamknąć inwestycję i rozliczyć ją.  
- Przypomina, że nie uzyskaliśmy kredytu na tę inwestycję. 
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- Ma nadzieję, że nie ma żadnego zagrożenia i Miasto na tej inwestycji nie będzie  stratne. 
- Ceny  mieszkań były konkurencyjne i korzystne dla kupujących – w konsekwencji należało 
zatem „odchudzić” inwestycję i zrezygnować np. z placu zabaw. 
- Jest za tym „aby szewc szył buty, budowlaniec budował, a miasto zarządzało substancją 
gminy” i niech każdy robi to do czego został powołany. 
- Obecnie są tam wspólnoty i Miasto nie może ich dofinansowywać.  
 
Pan Radny Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że: 
-  Jeśli „mówimy, że do czegoś nie dołożymy, nie zrobimy”, to należy pamiętać, że jako radni 
odpowiadamy przed naszymi Mieszkańcami. 
-  Jest za jak najszybszym zakończeniem tej inwestycji.  
 
Pan  Andrzej Bolewski - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Aby Miasto mogło zainwestować jakiekolwiek pieniądze, to Spółdzielnia Mieszkaniowa 
musi przekazać gminie grunt (mówi to jako Prezes Spółdzielni). 
- Gmina może inwestować tylko na terenie, który do niej należy. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, aby Miasto wykupiło teren i wybudowało plac zabaw. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Odnosząc się do wypowiedzi  Radnego – Pana Janusza Sochackiego – powiedział, że 120 tys. 
zł stanowi kapitał założycielski Spółki. 
 
Pan Janusz Sochacki – Radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że to, o czym mówił, wynika z treści uzasadnienia do uchwały – patrz ostatnie 
zdanie Uzasadnienia. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Można uznać, że kwota stanowi zabezpieczenie, nie przewiduje jednak, aby ta kwota 
mogłaby się zmniejszyć. 
- Ma nadzieję, że po zakończeniu inwestycji „do Miasta wróci jeszcze 150 tys. złotych” 
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Pan Marek Jarema - Radny  
Zapytał: Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby ta nowa Spółka nie powstała ? 
 
Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza 
 
- Wyjaśnił Radnemu cel powstania Spółki.  
- Powiedział: „Po co mają leżeć te pieniądze bezproduktywnie, kiedy możemy sobie spłacić 
zobowiązania” 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny  
 
Zapytał: 
-  Czy  Spółka z Ostrowca, o której mowa, odpowiada też za wykonanie prac na Stadionie 
Miejskim ? 
- Czy nie można wyegzekwować od Ostrowieckiego Kombinatu należytego wykonania prac 
na Stadionie ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie należy łączyć tych dwóch inwestycji, z którymi związany jest Ostrowiecki Kombinat. 
- Od wyjaśniania sporu z oddaniem robót na Stadionie - jest Sąd. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
Powiedziała między innymi, ze: 
-  Cieszy się, że Miasto się rozrasta i powstają nowe osiedla. 
- Pyta: dlaczego Miasto zajmuje się budową deweloperskich mieszkań ? 
„Czy my możemy dawać aportem grunt?” 
- Mieszkania TBS nie są do sprzedania – jest wiele orzeczeń w tej sprawie. 
- Gmina powinna zajmować się budową mieszkań komunalnych, socjalnych,  „a nie bawić się 
w deweloperkę” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-„My nikomu nie oddaliśmy gruntu”, grunty zostały sprzedane po odpowiedniej cenie,  
 „my nie robimy nikomu bonusu”. 
- Wszystkie pieniądze są na koncie spółki i po zakończeniu inwestycji środki wrócą do 
Miasta. 
- Był kiedyś pomysł, aby oddać ludziom działki „za symboliczną złotówkę” i niech się budują  
- TBS się nie sprawdził, a teraz „ludzie potworzyli wspólnoty mieszkaniowe” i są zadowoleni. 
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Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM w Sandomierzu 
 
Powiedziała, że w wypowiedzi Radnego – Pana Macieja Skorupy – brak konsekwencji: Skoro 
grunty zostały sprzedane, to jak Miasto ma wybudować na tym osiedlu plac zabaw. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że część gruntów została sprzedana pod mieszkania, pozostała część należy do  
miasta i miasto może podejmować na tym terenie inwestycje np. wybudować plac zabaw. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 14 „za”, 0 
„przeciw”, 3 osoby „wstrzymały  się” od głosu,  
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr XXXVIII/391/2014 
w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Sandomierzu 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz  - Prezes SSM 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
-  Omawiany projekt uchwały jest tylko wstępnym etapem do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, są poniesione już jakieś nakłady finansowe,  
a sprawa dotyczy tylko 2 działek: prywatnego właściciela La Monta i bazy Sandomierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Chciałaby wiedzieć: kto zgłosił wniosek w tej sprawie i czemu ten plan służy ? – Do dnia 
wczorajszego SSM nie wiedziała o zmianie, nikt Spółdzielni „nie poprosił”. 
- Uzasadnienie do projektu uchwały można podjąć praktycznie pod każdą uchwałę dot. 
MPZP, w dowolnym mieście. 
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- Z przedstawionego dokumentu wynika, że sporządzono analizę zasadności do projektu 
uchwały - „Chciałaby ją widzieć” 
- Kto z Radnych wie czego ta zmiana dotyczy i czy bez wiedzy Spółdzielni należy taki punkt 
wprowadzać do Porządku obrad. 
- Ten projekt uchwały jest efektem kolejnej samowoli Pana Wiesława Polaka - Miejskiego 
Architekta - w stosunku do Spółdzielni. 
- Na którejś z kolejnych sesji, bliżej wyborów powie o Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego, o samowoli budowlanej w Mieście. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O historii „nieszczęsnej” kotłowni La Monta.  
- Że prywatny inwestor chce wybudować na Słowackiego blok mieszkalny z lokalami 
usługowymi na parterze. 
- W momencie kiedy powstanie w/w projekt, także Pani Prezes będzie miała możliwość 
zgłaszania poprawek w planie -  „Pani tutaj gra jak równy z równym.” 
 
Pan Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM 
 
Powiedziała, że: 
- Jest to przysłowiowe „uszczęśliwianie na siłę”. 
- Należało się zająć Placem 3. Maja (16 lat temu , jak była radną już był ten temat i do dzisiaj 
jest nierozwiązany) 
- Pyta: dlaczego akurat ta działka ? – Choć jako Prezes SSM jest otwarta na ew. dyskusję  
w sprawie tej nieruchomości. 
- Istnieje obawa, czy nie chodzi o to, aby „Pan Polak obszedł inną drogą, aby potem, jak  
w innej sprawie sądowali się 2 lata.”. 
 
 Pan  Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Jest zaskoczony, gdyż do tej pory myślał, że Spółdzielnia jest zainteresowania tym tematem. 
- W związku z tym oczekuje więcej wyjaśnień w tej sprawie. 
 
Pan  Maciej Skorupa 
 
Zapytał: czy ta uchwała będzie Panią Prezes do czegoś zobowiązywała? 
 
Pan  Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Pani Prezes powiedziała to, o czym sam mówił wcześniej na komisjach, „Tylko wtedy Pan  
Polak był bardziej aktywny. Oczekuję, że dzisiaj powtórzy argumenty”. 
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- Jego zdaniem „W tym Mieście są równi i równiejsi” i jeszcze dzisiaj będziemy na ten temat 
procedować. 
- Jest potrzeba zmian przy ulicy Krakowskiej, Staromiejskiej i Armii Krajowej i z tym nie 
polemizuje – Jednak przykład  Pana W. S.*), który „ani brat, ani swat” ciągnie się już ponad 
14 lat, prasa pisała, Rada się tym zajmowała, przyznano rację - i nic. 
- Jest Mu wstyd przed Panem W. S.*), nie podoba mu się to i mówi o tym głośno. 
- Chce jednocześnie zwrócić uwagę na to, że Miasto jest pasywne w inwestowaniu – 
Prawidłowością jest bowiem, że to Miasto wyznacza tereny,  na których  będzie to, co zostało 
zaplanowane:  np. na tym terenie handel, a tu osiedle mieszkaniowe. 
W Sandomierzu jest to robione dorywczo, z tzw. doskoku – zmienia się MPZP w zależności 
od aktualnego właściciela (a nie na tym polega planowanie). 
 
Pan  Maciej  Skorupa 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Nie jest zadowolony z Wąwozu Salve Regina (miał być pogłębiony, z kostki granitowej)  
Zwracając się do Radnego – Pana Janusza Sochackiego: ”Ile lat był Pan Przewodniczącym tej 
Rady? Co Pan zrobił?” 
- „Ja prosiłem, abyśmy się zmienili na chwilę, żebyśmy nie mieli pretensji do siebie.” 
- Jeżeli podniesienie ręki z mandatem w czymś Spółdzielni przeszkodzi, to Radny tej ręki nie 
podniesie. 
- Jeśli ktoś na ulicy Słowackiego chce rozwinąć inwestycję i dać nowe miejsca pracy to nie 
należy tego blokować.  
Zwracając się do Pani Prezes SSM - Marii Aleksandrowicz (jako wieloletniej Radnej) 
zapytał: Czy podniesienie ręki z mandatem „dokuczy Pani” ? 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- Przypomniał historię przejęcia terenu La Monte przez Miasto. 
- Były plany przeniesienia części kupców z  Placu 3. Maja na tereny La Monta. 
- Sandomierz jest Miastem Królewskim i „rudery należy wyremontować”. 
 
Pan Wiesław Polak - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest zdziwiony, że Pani Prezes nie wie, że kilkanaście lat temu został dla tego terenu 
przyjęty MPZP – Prze te lata w jakiejś części stał się już nieaktualny. 
- Obecny właściciel La Monta wystąpił do Burmistrza Sandomierza o warunki zabudowy. 
Decyzji o warunkach zabudowy nie można wydać właśnie z uwagi na obowiązujący MPZP. 
- Można jedynie zmienić jego ustalenia lub przystąpić do sporządzenia nowego planu. 
- W/w inwestor  planuje budowę  budynku mieszkalnego z usługami w parterze, co istniejący 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyklucza. 
- Wszystkie materiały dotyczące przedstawionego projektu uchwały są do wglądu w biurze 
Wydziału Urbanistyki i Architektury, „tylko nikt się nie interesuje”. 
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Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że: 
- Mówił o tym  już wczoraj na posiedzeniu  komisji: opracowaniem objęte są 2 działki,  
a powinna być tylko jedna. 
- Jeżeli SSM zechce sobie wybudować obiekty usługowe lub mieszkaniowe, to sobie 
wybuduje  – decyzja  należy do Spółdzielni. 
-  Nie powinno się na siłę uszczęśliwiać Spółdzielni, Rada powinna zająć się działką pod  
konkretną inwestycję. 
  
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie chce uszczęśliwiać na siłę Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Jeśli chce się coś zmienić w miejscowym planie, „to nie można wyciągać tylko kawałka i go 
zmieniać” 
 - Ten projekt uchwały jest tylko „zabiegiem kosmetycznym”. 
 
Pan Z. P.*) -  Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Że sprawę ulicy Krętej stara się już załatwić 25 lat (a rozwiązałoby to problem 
komunikacyjny w Mieście) 
- O Wąwozie zniszczonym przez Pana Sieradzkiego, i że nikt się tą sprawa nie zajął. 
- Że przy ulicy Leszka Czarnego ma działkę  Radny – Pan Maciej Stępień 
  I że „nic sobie do tej pory nie załatwił”. 
- Podziela pogląd Radnego – Pana Janusza Sochackiego o załatwianiu spraw w Sandomierzu 
„pod kogoś”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Przeprosił Pana Z. P.*), że „Nie jestem człowiekiem przebojowym i nie garnę do siebie”. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes SSM 
 
Powiedziała, że: 
-  Już nie wie czy jest, czy nie ma MPZP (Samorządowe Kolegium Odwoławcze twierdzi, ze 
nie ma) 
- W przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy istnieje obowiązek informowania  
zgodnie z procedurą - zainteresowanych stron i nie ma potrzeby sprawdzania ogłoszeń na 
słupach i w Internecie.  
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Przy tworzeniu planu Pani Prezes będzie mogła - jeżeli uzna za stosowne - nie wyrazić 
zgody na proponowane zmiany. 
- Podobnie jak Pan Przewodniczący, jest za likwidacją „dziadostwa” na terenie La Monte. 
- Inwestor ma zamiar wybudować budynek mieszkalny z lokalami usługowymi,  
a dotychczasowy zapis MPZP mówi tylko o budynku mieszkalnym. 
 
Pani Maria Aleksandrowicz - Prezes SSM 
 
Nawiązując do wypowiedzi Pana Przewodniczącego dot. „brzydactwa” - zwróciła uwagę 
Władz Sandomierza na budynek po „Panu Gorgoniu”  od  ulicy Zamkowej przy wjeździe na 
Starówkę. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  
 
„Są odpowiedni ludzie od wydawania decyzji, nie ja” 
 
Pan  Maciej Skorupa  
 
Powiedział, że Pani Prezes ma rację i należy wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. 
 
Pan Radny Janusz Sochacki: 
 
Powiedział, że: 
- Podjęcie tej uchwały  „nic nie zamyka i nic nie przecina”. 
- Zgadza się z Panią Prezes, że sposób przygotowania tej uchwały przez Architekta jest  
 „poniżej wszelkiej krytyki, fatalny” 
- Też nie jest zachwycony wyglądem tego terenu, uwzględniając również teren 
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „bo te obiekty wyglądem specjalnie się nie 
różnią” i nie tak powinno wyglądać Centrum Miasta. 
- Jest to również szansa dla SSM „zrobienia czegoś przyzwoitego”. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania:  13 „za”,  
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące   się” od głosu, (Radny - Pan Andrzej Bolewski   – nieobecność 
usprawiedliwiona) - stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                           Uchwały Nr XXXVIII/392/2014 
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu. 
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Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia  
prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza - Pan W. S.*) i Pan A. S.*)  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
- Powiedział, że zainteresowane strony zostały powiadomione. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa - opinia pozytywna 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Dybus – odczytał uzasadnienie 
wypracowane przez komisję, której przewodniczył (jak załącznik), wyrażając jednocześnie 
nadzieję, że „ ta sprawa znajdzie w końcu swój finał”, bo nie przynosi ona chwały Radzie. 
 
Pan Piotr Majewski powiedział, że Komisja Praworządności posiłkując się ustaleniami 
Komisji Rewizyjnej zaopiniowała projekt  uchwały pozytywnie. 
 
Pan  Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Z dyskusji na posiedzeniu komisji wynika, że Miasto uchwalając obowiązujący Plan  
Zagospodarowania Przestrzennego naruszyło ustalenia Studium (zgodnie z przepisami MPZP 
musi być zgodny ze Studium) 
- Jeżeli Pan W. S.*) pójdzie z tym do sądu  to wygra i „mówiąc nieelegancko” „uwali cały 
plan”. 
-  Uzasadnienie do projektu uchwały jest nielogiczne, bo jeżeli uwagi Pana W. S.*) zostały  
w całości uwzględnione”, to dlaczego odrzucamy wezwanie do naruszenia prawa?  
- Powinny być przygotowane dwa projekty uchwały. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  
- powiedział, że jest przygotowana druga wersja projektu uchwały. 
 
Pan W. S.*)  
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie rozumie, które Jego wnioski w miejscowym planie zostały uwzględnione. 
- Chce wiedzieć, kiedy zostanie uchwalony nowy MPZP „Ożarowska”. 
 
Pan Wiesław Polak - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 
- Powiedział, że uwagi Pana W. S.*) dot. MPZP „Ożarowskiej” zostały w całości 
uwzględnione i zostaną ujęte w nowym planie „Ożarowska” „nad którym pracujemy” 
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Pan W. S.*) 
 
„Kiedy zostanie on uchwalony” 
 
Pan Wiesław Polak - Naczelnik Wydziału UA 
 
-„Nie wiem”, „W tej chwili  rozpatrujemy pana skargę” 
- Wyjaśnił, iż na temat MPZP „Ożarowskiej” można porozmawiać w  biurze Urbanistyki  
i Architektury. 
 
Pan W. S.*) 
 
- „A ja nie mam przyjemności do Pana przychodzić” 
 
Pan Radny Jacek Dybus  
 
Powiedział, że: 
-  W uzasadnieniu do uchwały przedstawił terminy dotyczące powstawania nowego MPZP 
„Ożarowska” 
            - 3-8.04.2014 - wyłożenie MPZP „ Ożarowskiej” do wglądu w biurze Wydziału  
               Urbanistyki i Architektury 
            -  8.04.2014  dyskusja nad planem 
            -  8-29.04.2014 - zgłaszanie wniosków do MPZP 
            -  po 20.05.2014 – opracowany projekt MPZP Ożarowskiej  „ma być” przedłożony      
               Radzie Miejskiej   
- Na posiedzeniu komisji zapytał Pana W. S.*) czy zostały uwzględnione wszystkie Jego 
wnioski - Pan W. S.*) to potwierdził. 
 
Pan W. S.*) 
 
Powiedział, miedzy innymi, że: 
- Dopóki miejscowy plan nie zostanie uchwalony, „dopóty Pan Burmistrz rezerwuje ten teren 
i jest on UO” (tzn. teren usług oświaty). 
- Skoro znalazły się „od tak” pieniądze - 7 mln zł - na budowę drogi, to można znaleźć 1,5 
mln zł na wykup zarezerwowanej działki. 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zgodnie z ówczesnymi przepisami MPZP nie musiał być zgodny ze Studium – Takie 
wyjaśnienie przedstawił na posiedzeniu Komisji Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury UM. 
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Pan W. S.*) 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Ma wiele pism od Pana Burmistrza i Naczelnika Wydziału UA, w których – Jego zdaniem – 
jest wiele nieprawidłowości i brak konsekwencji w interpretacji przepisów. 
- Takich „paranoicznych” odpowiedzi ma ”pięć albo sześć”. 
- Zgodnie z ustawą Burmistrz ma alternatywę: zmienić plan albo wykupić zarezerwowany 
teren (po 6 miesiącach rosną odsetki ustawowe). 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały rekomendowany przez 
Komisję Rewizyjną odmawiający uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
w uchwale Rady Miasta Sandomierza 
 - i na podstawie  wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymała  się” od głosu,  
 - stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVIII/393/2014 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 
Rady Miasta Sandomierza 
 
Ad.  11 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W.*).  
(Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
- Powiedział, że zainteresowane strony zostały powiadomione. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – skarga nieuzasadniona. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - skarga nieuzasadniona (ze względu 
na treść zawierająca szereg danych osobowych nie odczyta Uzasadnienia Komisji ) 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – skarga nieuzasadniona. 
 

Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie - w pierwszej kolejności - projekt uchwały uznający skargę za 
nieuzasadnioną.  
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu,  (Pan  Andrzej 
Bolewski - nieobecność usprawiedliwiona).  
(głosowanie II wersji uchwały – bezzasadne) 
- Pan Przewodniczący stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXVIII/394/2014  
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W.*). 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.       
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta: 
 
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący  Pan Andrzej Gleń – opinia pozytywna. 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Przewodniczący – 
Pan Marek Chruściel - opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady 
Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny 
nieruchomości gruntowych 
I w wyniku głosowania:  16  „za”,  0”przeciw”, 0  „wstrzymujących się” Rada Miasta 
Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXVIII/395/2014 
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii  
Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 
„Sandomierz – Bazylika Katedralna - konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw. 
Bł. Wincentego Kadłubka)”.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Z. P.*) - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi, że: 
- Nie rozumie „dlaczego nikt nie chce tego tematu ruszyć”. 
- Nie ma nic przeciwko dofinansowywaniu zabytków, ale uważa, że skoro Miasto „daje 
pieniądze, ma też prawo wymagać”. 
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- Nie powinno być sytuacji, że kościoły są zamykane przed turystami – zwłaszcza w okresie 
letnim. 
- Wypowiada się w obronie turystów, „a nie „sandomierskich przewodników” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 16 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, (radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) 
 - Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVIII/396/2014 
w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii Katedralnej 
Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz – 
Bazylika Katedralna - konserwacja rokokowego ołtarza(1772-74) pw. Bł. Wincentego 
Kadłubka)” .  
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu  
Świętokrzyskiemu na realizację zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 - ul. 
Lubelska w Sandomierzu. 
 (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Radny Maciej Stępień 
 
Zapytał: 
-„Co jest zawarte w tym projekcie ?” 
- Czy prawdą jest, że 70 tys. będzie przeznaczone, między innymi, na wykup gruntów na 
ścieżki rowerowe ? 
 
Pan Grzegorz Cież - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM 
 
Powiedział, że: 
- Pieniądze przeznaczone są na dokumentację projektową, a nie na wykup gruntów pod 
ścieżki rowerowe.  
- Projektowana droga jest w pasie drogowym i nie wychodzi poza ten pas. 
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Pani Mariola Stępień - Radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała,  że: 
- W imieniu Mieszkańców ulicy Lubelskiej dziękuje za pracę i zaangażowanie Pana 
Burmistrza, za wszelkie działania zmierzające do budowy tej ulicy. 
- Cieszy się, że Zarządu Dróg Województwa Świętokrzyskiego „wreszcie zdobył się na 
odwagę” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych  zgłoszeń zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 16 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu, (radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) - stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                           Uchwały Nr XXXVIII/397/2014 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację 
zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 - ul. Lubelska w Sandomierzu. 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności  
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz  wykonanie przez Biuro Wystaw 
Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej „Porównania”. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
          
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Radny Janusz Sochacki 
 
- Zapytał, dlaczego Miasto dofinansowuje obcą instytucję, kiedy można wesprzeć „nasze 
Muzeum” 
- Zgłasza wniosek, aby w miejsce BWA wpisać Muzeum. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Prosi o przegłosowanie projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza Sandomierza. 
- Powiedział, że zgodnie z przepisami „to ja dysponuję środkami finansowymi” 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod  głosowanie wniosek Radnego – Pana Janusza 
Sochackiego 
Wynik głosowania: 1 osoba „za”, 11 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 3 osoby 
nie  głosowały. 
I stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 15 „za”, 0 
„przeciw”, 1 osoba „wstrzymała  się” od głosu, (radny – Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona) 
 - Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                           Uchwały Nr XXXVIII/398/2014 
w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych  
w Sandomierzu oraz wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  –
powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Jednocześnie Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  wnosi o przeanalizowanie jeszcze 
raz lokalizacji basenu letniego.  
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Cezary Gradziński- Skarbnik Miasta 
 
Poprosił, aby w Uzasadnieniu do projektu uchwały zamienić słowo „zwiększenia” na 
„zmniejszenia”. 
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Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, ze: 
- Na posiedzeniu komisji były jakieś wątpliwości dotyczące lokalizacji (teren zalewowy). 
- Warto temat przedyskutować temat.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Za Bulwarem przemawia obecność w tym miejscu ratowników. 
- Ma świadomość, że jest to teren zalewowy. 
-  Poprosił o zgłaszanie do Dyrektora MOSiR wniosków, propozycji innych lokalizacji. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że komisje opiniowały 
projekt dotyczący zmian w budżecie (w związku z zakupem basenu letniego), a nie kwestie 
lokalizacji basenu.  
 
Pan  Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Założenia tej inwestycji są dla Niego nie do końca niejasne i przemyślane. 
- „To nie jest tak, że postawimy korytko i w tym będziemy się pluskać” 
-  Wzorem Koprzywnicy i Tarnobrzega zaprojektować zalew, a pieniądze przeznaczone na 
basen  tj. 300 tys. złotych przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji lub jako wkład własny 
w procesie dofinansowania szerszej inwestycji. 
- Może warto przy wsparciu pieniędzy unijnych zrobić coś dla potomnych. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że: 
- Jego zdaniem ta inwestycja to nieuzasadniony wydatek, „zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy 
kryzys”, a ludzie nie mają pracy. 
- Basen, to inwestycja sezonowa, która dodatkowo będzie wymagała „ochrony w nocy”, 
zwłaszcza teraz kiedy na Bulwarze znajduje się klub „Bajla” 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie powinno oceniać się każdej inwestycji w kategoriach opłacalności. 
- Basen letni będzie miał charakter rekreacyjno-wypoczynkowy dla rodzin z dziećmi. 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Basen to bardzo dobry pomysł i „niech Miasto się rozwija”. 
- Nie tak dawno „szukaliśmy 300-400 tys. złoty na darmową komunikację dla naszych 
mieszkańców” 
-„Pomyślmy o tych Mieszkańcach naszego miasta – dajmy im tę darmową komunikację” 
 
Pan  Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Mamy basen w Sandomierzu. 
- To co zaproponowano, to „pluskanie się małych dzieci w wanience”. 
- W propozycji budowy zalewu zawarta jest oferta zorganizowania sportów wodnych .  
- Powstanie zalewu to nie utopia. – Należy stawiać na rozwój Miasta. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Podał przykład większych miast: Kraków, Warszawa - które również skorzystały  
z możliwości zakupu basenów, dowiozły piasek, aby w okresie letnim „stworzyć kawałek 
plaży.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Wniosek Radnego - Pana Jacka Dybusa - jest bardzo dobry, ale „na dzień dzisiejszy nie jest 
realny” 
- Na przeszkodzie wszelkim inwestycjom na tym obszarze stoi Program „Natura 2000”. 
 
Pan  Jacek Dybus 
 
Powiedział, że jeżeli otrzyma stosowne upoważnienie na piśmie, to „w rok to załatwię”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Da upoważnienie. 
- Też marzy o takim zalewie jak jest w Ostrowcu i Koprzywnicy. 
- Na temat propozycji zalewu na terenie Piszczeli -  teren jest własnością prywatnej osoby. 
-  W sprawie zakupu basenu „nie będzie się upierał”, ale jest za tym aby dzieci w okresie 
wakacyjnym miały namiastkę plaży, wypoczynku, luzu. 
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Pan  Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie należy tego tematu traktować żartobliwie. 
- W kwestii wydatkowania pieniędzy należy dyskutować profesjonalnie. 
- Wykorzystanie wód Koprzywianki nie jest jedną z propozycji, można również wykorzystać 
bijące „bez przerwy” źródła wody, z których przez wiele lat Sandomierz korzystał,  
- ”Trzeba po prostu chcieć coś załatwić.” 
 
Pan Marek  Chruściel 
 
Powiedział, aby o szczegóły inwestycji zapytać obecnego na sali Dyrektora MOSiR. 
  
Pan  Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W ostatnim okresie Miasto przekazało 500 tys. zł na kanalizacją dla PGKiM-u, a dzisiaj 
„lekką ręką” chce wydać 300 tys. na zakup basenu. 
- Ma wątpliwości, czy „ktoś specjalnie będzie chciał przyjechać, żeby sobie wskoczyć do 
plastiku” 
 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
- Przedstawił szczegóły wymiarów, dostawy i montażu basenu. 
- Powiedział, między innymi, że: 
                -   inwestycja obejmuje także: ciągi piesze, kabiny prysznicowe, zjeżdżalnię dla  
                    dzieci, boisko do siatkówki plażowej, ekrany ogrodzeniowe.  
                -   Koszt dostawy i montażu basenu 300 tys. zł + 50 tys. zł koszty utrzymania  
                     basenu.  
                     
Pani R. P.–K.*) - Mieszkanka Sandomierza 
 
Zapytała: czy basen jest na powierzchni czy też zagłębiony ? 
Odpowiedz „ z sali ” – „Na powierzchni.” 
 
Pani R. P.–K.*) - Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
-  Jest zadowolona z pomysłu utworzenia kąpieliska na wolnym powietrzu.  
-  O potrzebie zorganizowania kąpieliska świadczy fakt, iż dzieci „wchodzą do fontanny”.  
-  Pomysł utworzenia zalewu i doprowadzenia wody z rzeki Koprzywianki uważa za bardzo 
dobry. 
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Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W projekcie uchwały jest tylko informacja o „dostawie i montażu basenu letniego”, a z 
wypowiedzi  Dyrektora MOSiR-u wynika, że inwestycja „obejmuje szereg innych elementów 
m.in. boisko, ogrodzenie”. 
- Jego zdaniem to nie ma żadnego związku z cyt. „dostawą i montażem basenu”. 
Zapytał: Czy nie będzie wymagane pozwolenie na budowę? 
 
Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
 
Powiedział, że pod  „ pod hasłem dostawa i montaż kryje się całość inwestycji” (również to, o 
czym mówił Pan Janusz Chabel - Dyrektor MOSiR-u) 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec  Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie ma nic przeciwko zakupowi basenu. 
- W celu uatrakcyjnienia obiektów można kupić kilka dinozaurów i umieścić na terenie Parku 
Piszczele.  
- Był kiedyś projekt wykonania kolejki wąskotorowej na terenie Piszczeli. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 13 „za”, 1 
„przeciw”, 0 „wstrzymały się” od głosu, (Radni: Pan Andrzej Bolewski,  Pan Tomasz 
Masternak, Pan Marcin Marzec – nieobecność usprawiedliwiona)  
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVIII/399/2014 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – ogłosił 10. minutową 
przerwę. 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2014 – 2026. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)   
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, że komisja zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 14 „za”, 0 
„przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu, (3 radnych – nieobecność usprawiedliwiona) -
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr XXXVIII/400/2014 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 – 
2026. 
 
Ad. 18 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXV/276/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013 roku  w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję.  
- Poddał pod głosowanie w/w Sprawozdanie i na podstawie  wyniku głosowania: 14 „za”, 0 
„przeciw”, 0   „wstrzymujących   się” od głosu, (3 radnych  – nieobecność usprawiedliwiona) 
-Stwierdził  przyjęcie   przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXV/276/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
23 stycznia 2013 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Sandomierzu na 2013 rok. 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.*) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że zainteresowane  strony zostały zaproszone na dzisiejszą sesję Rady Miasta. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
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Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
 
- Przedstawił zarzuty zawarte w piśmie skierowanym do Rady Miasta Sandomierza przez 
Panią R. P.–K.*), w którym Burmistrz Sandomierza zostaje „wezwany” do „zgodnego ze 
zdrowym rozsądkiem i prawem postępowania w sprawie nieruchomości Opatowska 3  
w Sandomierzu, niedopełnienie obowiązków” oraz działania na szkodę Gminy i Państwa 
K.*). 
- Odczytał  stanowisko w w/w sprawie radcy prawnego i pełnomocnika Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu. 
Reasumując powyższe Pan Jacek Dybus  powiedział, że Komisja Rewizyjna  po wysłuchaniu  
stron oraz po wnikliwej analizie dokumentów uznała, że zarzuty zawarte w piśmie Pani  
R. P.–K.*) są nieuzasadnione, a interes Miasta w przedmiocie odzyskania nieruchomości przy 
ulicy Opatowskiej 3a jest należycie zabezpieczony. 
                Kończąc swoją wypowiedź, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że  
Pani R. P.–K.*) „jest w posiadaniu materiałów i wiedzy”, które należy wykorzystać w celu 
odzyskania nieruchomości przy ulicy Opatowskiej 3a, i że „współpraca powinna być bardziej 
ścisła”.  
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, że  Komisja uznała skargę za  nieuzasadnioną.  
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że Komisja  
której przewodniczy, uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  powiedział, że  
w dniu wczorajszym, tj. 25 marca br. wpłynęło kolejne pismo do Rady Miasta od Państwa   
R. i T. K.*) i zostało skierowane do merytorycznych  komisji  do rozpatrzenia. 
 
Pan Michał Saracen - Radny 
 
Powiedział, że: 
-  Brak konsekwencji w wypowiedzi Pana Jacka Dybusa: z jednej bowiem strony Komisja 
Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną, a jednocześnie Pan Dybus wyraził prywatne 
zdanie świadczące  o poparciu roszczeń Pani R. P.–K.*). 
 
Pan Radny Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza 
 
Powiedział: 
 - Materiały dot. sprawy  będące w posiadaniu Państwa K.*) i Urzędu Miasta są zbieżne - 
należy zatem połączyć wysiłki. 
-  Komisja Rewizyjna rozpatrywała tylko i wyłącznie skargę na bezczynność Pana Burmistrza  
i stwierdziła, że Burmistrz nie jest w tej sprawie bezczynny. 
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Pan Michał Saracen 
 
Zapytał: Czy połączenie wysiłków przyspieszyłoby postępowanie w tej sprawie ? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zadaniem Komisji Rewizyjnej było stwierdzenie, czy w tej konkretniej sprawie Burmistrz 
Sandomierza jest bezczynny, tj. czy są prowadzone działania w celu odzyskania 
nieruchomości. 
- Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko: Działania są prowadzone. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  - udzielił głosu Pani R. P.–K.*) 
określając jednocześnie ramy czasowe wypowiedzi (zgodnie ze Statutem Miasta 
Sandomierza) 
 
Pani R. P.-K.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, że sprawa toczy się 40 lat i nie jest w stanie powiedzieć o niej w 5 min. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Tematem obrad nie jest „sprawa”, tylko kwestia ewentualnego naruszenia prawa przez 
Burmistrza. 
- Np. konkretnie: na które pismo Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedzi? 
 
Pani R. P.-K.*)  
 
Powiedziała, między innymi, że: 
-  Nie otrzymała odpowiedzi na szereg pism adresowanych  do Burmistrza,  w tym, między 
innymi, dokumenty świadczące o fałszerstwie (na własny koszt zleciła również badania 
grafologiczne). 
- Nie mogła Państwu Radnym przekazać swojego stanowiska w sprawie omawianej uchwały  
i uzasadnienia do niej, gdyż uniemożliwił to Pan Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, że: 
- Zgodnie z ochroną danych osobowych nie może udostępniać numerów telefonów 
prywatnych oraz adresów e-mailowych Radnych. 
- Pismo, które otrzymał od Pani R. P.–K.*) w dniu wczorajszym zadekretował do 
merytorycznych komisji.  
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Pani R. P.–K.*) 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Pan Burmistrz w postępowaniu sądowym  przyjął procedurę, która będzie kosztowała  
 Gminę minimum 250 tysięcy zł. 
- Mówiąca te słowa wskazuje drogę, która pozwoli odzyskać nieruchomość za darmo. 
- Burmistrz powinien zlecić załatwienie tej sprawy Prokuratorii Generalnej. 
- Komisja Rewizyjna oparła swoją opinię na  wyjaśnieniach pełnomocnika (który  wprowadza 
wszystkich w błąd), a nie na opinii prawnika, który zawodowo odpowiada za tę sprawę. 
- Jest możliwość przejęcia nieruchomości przez zasiedzenie. 
-„Burmistrz wpuścił tą Panią przez okno” 
- Nie zgadza się z treścią uchwały i uzasadnieniem do niej, bowiem skarga jest zasadna. 
- Radni nie chcieli zapoznać się z tematem. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, między innymi, że: 
- Radni zapoznali się z tematem. 
- Projekt uchwały został podpisany przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego. 
- Problem był jeden: Czy  Burmistrz w tej sprawie był bezczynny?” 
- Kwoty podawane przez Skarżącą nie zostały potwierdzone żadnym wiarygodnym 
dokumentem. 
 
Pani R. P.–K.*) 
 
Powiedziała, że Gmina nie wniosła o zasiedzenie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
- Nie może, bo 10 lat to za mało. 
- Przypomina, że tematem jest skarga na bezczynność Burmistrza. 
 
Pan Radny Janusz Sochacki 
 
- zdaniem radnego nie ma takiego terminu „10 lat przez  zasiedzenie”, ale 20 lat. 
 
Pani R. P.–K.*)  
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Pieczątka radcy prawnego na uchwale to za mało – brak jest opinii prawnej dot. drogi 
postępowania umożliwiającego odzyskanie nieruchomości przez Gminę. 
- Burmistrz chce zapłacić grube pieniądze za coś, co może uzyskać za darmo. 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny UM 
 
Powiedziała, między innymi: 
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- Termin zasiedzenia wynosi 20 lat (nie ma kodeksu w tym momencie i nie pamięta kiedy 
zmiana weszła w życie) 
- Skarga dotyczyła działalności Burmistrza i czy ta działalność jest zgodna z prawem - 
Odpowiedz brzmi: jest zgodna z prawem. 
- Pani R. P.–K.*) przedstawia pewną wizję załatwienia tej sprawy i nie do końca te 
oczekiwania są zgodne z prawem. 
- Poza tym wymagałoby to cofnięcia się do jakiegoś etapu sprawy, a Gmina poniosła już 
pewne koszty. 
- Skarżąca dysponuje prywatną opinią grafologa („W tym momencie te osoby już nie żyją” i 
jest trudność z uzyskaniem materiału porównawczego) 
 
Pani R. K.-P.*):  
 
Między innymi: 
- Odczytała Uchwałę Sądu Najwyższego (cyt. z pisma złożonego do Przewodniczącego Rady) 
- Powiedziała, że ”Droga, którą wybrał Burmistrz jest kosztowna i ze szkodą dla Gminy.” 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
- Powiedział jak wyglądała ulica Opatowska. 
- Zasugerował dotarcie do dokumentacji i sprawdzenie, czy nie doszło do wykupu. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział między innymi: 
- To co wszyscy mówią to już historia. 
- Przed laty toczył się proces i Miasto przegrało z obecnymi właścicielami. 
  (wywłaszczono pod inny cel, wybudowano co innego – miało być przejście – wybudowano  
    kamienicę) 
 
Pani R. P.–K.*) 
 
Powiedziała, że ma dokumenty i to jest nieprawda . 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Kontynuując powiedział: 
- Dziś Miasto jest współwłaścicielem tego budynku - jest konkretny wyrok i - mówiący te 
słowa - nie ma zamiaru tego roztrząsać. 
- Pani R. K.*) zarzuca wszystkim mówienie nieprawdy, cytuje przepisy, rzuca hasła, mówi  
o Prokuratorii  (która zajmuje się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa, a nie samorządu) 
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Pani R. P.–K.*) 
 
Powiedziała, że: 
-  Wyrok, o którym mówił Radny – Pan Janusz Sochacki – oparto na fałszywym akcie 
prawnym. 
- Jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie  wyniku głosowania: 14 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymała się” od głosu, (3 radnych – nieobecność usprawiedliwiona) -
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXVIII/401/2014 
w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.*) 

 
Ad. 20 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty – między 
innymi: 
- Poinformował o imprezach i spotkaniach w których uczestniczył jako Przewodniczący 
Rady. 
- Przypomniał o obowiązku i  terminie składania oświadczeń majątkowych przez Radnych.  
- Powiedział o piśmie Pana P. P.*) do Przewodniczącego oraz o piśmie Pana Andrzeja 
Bolewskiego do Prezesa PGKiM-u (do wglądu w biurze Rady Miasta). 
- Usprawiedliwił nieobecność Panów Radnych: Wojciecha Czerwca, Krzysztofa Niżyńskiego, 
Macieja Kuśmierza i Mirosława Czaji. 
 
Ad. 21 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan  Janusz Sochacki 
 
Powiedział, ze: 
-  Przygotował pytania do Prezesa PEC-u, Dyrektora MBP, Dyrektora OPS-u , ale brak jest 
tych osób na sali obrad (których obecność na sesji wynika ze Statutu Miasta). 
- W związku z powyższym oczekuje reakcji Pana Przewodniczącego. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Podziękował Panu Burmistrzowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
uroczystości upamiętniających wydarzenia z  16 marca 1942 roku.  
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Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
- Zapytał się jak wygląda sprawa z Bramą Opatowską i Podziemną Trasą Turystyczną 
- Powiedział, że Jego zdaniem prawnicy z premedytacją przewlekają sprawę. 
 
Ad. 22 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXVIII 
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 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
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