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                                                    Protokół  Nr 4 
                                  z  IV sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      31 stycznia 2007 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  17,30 
 
 
               Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  powitał 
wszystkich przybyłych go�ci, Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Miasta 
Sandomierza, Zast�pców  Burmistrza Sandomierza, Pana Janusza My�liwego – 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Panów Dyrektorów - 
Przedstawicieli Zakładów  Pilkingtona, „co wi��e si� z tematem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, który to temat b�dziemy dzisiaj opiniowali, dyrektorów podległych 
jednostek  PGKiM i PEC, Mieszka�ców Sandomierza,  przedstawicieli mediów: prasy 
 i radia. 
Szczególnie „ciepło” Pan Janusz Sochacki powitał Pani� Halin� Komend� – Dyrektora 
O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  oraz  Kole�anki i Kolegów Radnych  wraz  
z wyst�puj�cego w tej roli po raz pierwszy – Pana Marka Chru�ciela. 
               W IV sesji udział wzi�ło udział  21 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (Zał�cznik nr 1). 
 
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Naczelnik Wydziału Finansowego 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej 
 (Zał�cznik nr 2)                   
 
 
Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki powiedział, �e „zanim przyst�pimy 
do realizacji Porz�dku obrad  o 2 minuty poprosiła Pani Teresa Pilch – Dyrektor BWA, 
która publicznie  chciałaby zło�y� Panu Burmistrzowi wyrazy uszanowania”. 
  
Pani Teresa Pilch – Dyrektor BWA 
 
Podzi�kowała Panu Burmistrzowi serdecznie za „cz��ciowe sfinansowanie pleneru dla 
plastyki profesjonalnej  z  Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej. 
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W tym roku odbyły si� 2 plenery: Jeden w Bolestraszycach, drugi - Pani Alicji 
Kaszy�skiej  z Domu Pracy Twórczej. 
Z tego te� pleneru, tradycyjnie - �eby nie było, �e tylko konsumujemy - przekazujemy 
obraz Pani Marty Lipowskiej malowany technik� olejn� – jest to Ko�ciół �w. Jakuba oraz 
akwarel� Pana  Andrzeja Grendy – Sandomiersk� Katedr�. 
Mamy nadziej�, �e b�dzie to pocz�tek małej kolekcji w Urz�dzie Miejskim.” 
Pani Teresa Pilch jeszcze raz podzi�kowała za „ju�” i  poprosiła „jeszcze” zach�caj�c 
jednocze�nie do zapoznania si� z Programem BWA , „który to pozwoliła sobie rozda� 
przed sesj�”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Podzi�kował Pani Teresie Pilch za dar i obiecał, �e  „Z ka�dym rokiem, zgodnie  
z oczekiwaniami, b�dzie to dotacja wi�ksza – min. o 1%” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  zauwa�ył, �e „Nie bez zasług jest  tutaj 
Rada Miasta, która te skromne pieni�dze przekazała dla BWA”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki odczytał proponowany Porz�dek 
obrad dzisiejszej sesji i zapytał czy s� ew. uwagi.  
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
 
Poprosił o umieszczenie w Porz�dku obrad Wniosku przygotowanego przez Klub Radnych 
„Kocham Sandomierz” dotycz�cego utworzenia Miejskiej Instytucji Kultury. 
 
Pan Janusz Sochacki zapytał :”Czy ma by� to rodzaj uchwały, czy  te� jest to wniosek?” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Odpowiedział, �e  jest to Wniosek, który posiada Uzasadnienie, „które przedło�ymy  
w trakcie omawiania”. 
Nast�pnie Radny odczytał tre�� Wniosku: ”Rada Miasta Sandomierza wyra�a wol� 
utworzenia Miejskiej Instytucji Kultury (....). Zał�cznik nr 3. 
Pan Marek Hara�czyk poprosił o wniesienie Wniosku do Porz�dku obrad sesji  
(np. w punkcie 26 „�eby nie burzy�  Porz�dku”) oraz poddanie go pod głosowanie.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e jest to „raczej stanowisko,  
a nie wniosek” i zapytał Pa�stwa radnych o ew. inne propozycje, wnioski i uwagi 
dotycz�ce Porz�dku obrad. 
 
Przewodnicz�cy Rady Miasta zaproponował, aby przed  podj�ciem decyzji o umieszczeniu  
lub nie  Wniosku  Klubu Radnych  „Kocham Sandomierz”  w Porz�dku obrad sesji - 
zasadnym b�dzie odczytanie cało�ci – równie� Uzasadnienia.  
 
Pan Tadeusz Fra�czak  
 
Przychylił si� do propozycji Pana Przewodnicz�cego, bowiem „z uwagi na fakt, �e  
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wniosek nie był rozpatrywany przez komisje warto, przed podj�ciem decyzji pozna� jego 
uzasadnienie” 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zapytał, czy komisje merytoryczne zapoznały si� z wnioskiem ? 
 
Pan Janusz Sochacki uznał pytanie za retoryczne i przypomniał, �e bez opinii komisji Pan 
Marek Hara�czyk równie�  ma prawo przedstawi� wniosek 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Powiedział, �e: 
- Komisja Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu zło�yła podobny wniosek „którym nikt nie 
raczył si� zaj��’ 
- Klub”Kocham Sandomierz” uwa�a spraw� „za wa�n� i piln�”, wi�c wyst�puje z kolejn�   
inicjatyw�. 
Nast�pnie Radny odczytał tre�� Wniosku wraz z Uzasadnieniem. 
 
                   Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, 
�e w pierwszej kolejno�ci  głosujemy  o uzupełnienie Porz�dku obrad dzisiejszej sesji  
o Wniosek zło�ony i odczytany przez Pana Marka Hara�czyka w imieniu Klubu Radnych 
„Kocham Sandomierz”. 
 
„Kto z Pa�stwa Radnych jest za tym, aby Porz�dek obrad dzisiejszej sesji rozszerzy�  
o rozpatrzenie przeczytanego wniosku ?” 
 
Wynik głosowania:10 „za”, 10 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” 
 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e  Porz�dek obrad sesji  Rada Miasta ustala 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów ustawowego składu Rady: w zwi�zku z tym , aby 
zmieni� Porz�dek obrad wymagana minimalna wi�kszo��,  to 11 głosów „za” 
- zatem:  Wniosek nie zostaje uj�ty w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji. 
 
               Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poddał pod 
głosowanie Porz�dek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj�: 13 „za”,  
0 „przeciw”, 7 osób „wstrzymało si�” od głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził przyj�cie przez Rad� 
Miasta Porz�dku obrad jak  ni�ej: 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2.  Przyj�cie porz�dku obrad 
3. Obsadzenie mandatu radnego: 

a) Podj�cie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
b) Zło�enie �lubowania przez radnego elekta. 

4.  Przyj�cie protokołów z I i II  sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji. 
5.    Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
6.    Przyj�cie Planów pracy na 2007 rok:    
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a. Rady Miasta Sandomierza 
b. Komisji Rewizyjnej 
c. Komisji Stałych Rady Miasta. 

7.   Podj�cie uchwały zmieniaj�cej  uchwał�  Nr  II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku 
 w  sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i zatwierdzenia ich 
składów  osobowych. 

8.   Podj�cie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz zatwierdzenia jej  
      składu osobowego. 
9.   Podj�cie uchwały w sprawie cofni�cia desygnacji przedstawiciela Gminy 

     Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej 
10. Podj�cie uchwały w sprawie cofni�cia desygnacji przedstawiciela Gminy  
        Sandomierz do Rady Fundacji  Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
11. Podj�cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do 

Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
12. Podj�cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela  Gminy Sandomierz do 

Rady  Społecznej przy  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu. 

13. Podj�cie  uchwały w sprawie desygnowania  delegata Gminy Sandomierz  do Zwi�zku 
Miast  Nadwi�la�skich. 

 14.  Podj�cie uchwały w sprawie zamiany nieruchomo�ci gruntowych. 
 15.  Podj�cie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomo�ci gruntowych. 
16.   Podj�cie uchwały w sprawie sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowych. 
17. Podjecie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na obj�cie Tarnobrzesk� Specjaln� 

Stref�  Ekonomiczn� EURO-PARK WISŁOSAN gruntów poło�onych na terenia 
Miasta Sandomierza. 

18. Podj�cie uchwały  w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci 
zabudowanej w drodze darowizny, a nast�pnie na jej zbycie w drodze przetargu. 

19. Podj�cie uchwały w sprawie sprostowania bł�du pisarskiego w uchwale  
     Nr XXXVI/329/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie  
     sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej. 
20. Podj�cie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej 

rosn�cych w Parku Piszczele w Sandomierzu. 
21. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza 
      z organizacjami  pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 
      po�ytku  publicznego w roku 2007. 
22. Podj�cie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza 
      z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody 
      i odprowadzania �cieków.  
23. Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wysoko�ci jednorazowych, dziennych stawek 
       opłaty targowej. 
24. Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wysoko�ci jednorazowych, dziennych stawek  
      opłaty targowej  od �rodków transportowych i ich cz��ci, a tak�e akcesoriów do  
      �rodków  transportowych oraz  sposobu poboru tej opłaty. 
25. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci diet dla radnych Rady Miasta  
26.  Sandomierza. 

 26.   Interpelacje  i  zapytania Radnych 
 27.   Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
 28.   Zamkni�cie obrad.                                                                                                                                                             
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Ad. 3 
 
             Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał,�e obsadzenie 
mandatu Radnego wi��e si� z rezygnacj� zło�ona przez Pana Marka Bronkowskiego, który 
obj�ł stanowisko wiceburmistrza, a w jego miejsce, zgodnie z wytycznymi Komisarza 
Wyborczego, wst�puje Pan Marek Chru�ciel. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady przypomniał procedur�: 
- Rada Miasta podejmuje uchwał� w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
- Pan Marek Chru�ciel składa �lubowanie 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał o ew. uwagi , wnioski dot. 
uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego? 
Wobec braku uwag Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy rady Miasta odczytał projekt 
uchwały, któr� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie : 20 głosów „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził jednomy�lnie podj�t�  
                                                        
                                                            Uchwał� Nr IV/21/2007 
                                              w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił zebranych o powstanie oraz, 
„zgodnie ju� z tradycj�”, o przeczytanie tekstu  �lubowania przez Pani� Sylwi� Ryback� – 
najmłodsz�  wiekiem Radn� Sandomierza V kadencji. 
 Pani Sylwia Rybacka odczytała tre��  �lubowania: 
„Wierny Konstytucji  i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , �lubuj� uroczy�cie 
obowi�zki radnego sprawowa� godnie, rzetelnie i uczciwie, maj�c  na wzgl�dzie dobro 
mojej gminy i jej mieszka�ców” 
 
Pan Marek Chru�ciel  powiedział: ”�lubuj�.Tak mi dopomó� Bóg” 
 
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział:  
„Z przyjemno�ci� stwierdzam, �e Pan Marek Chru�ciel od tej chwili jest Radnym 
Sandomierza” – oraz wr�czaj�c Panu Markowi Chru�cielowi Uchwał� Nr IV/21/2007 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku  w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego i mandat Radnego zło�ył nowemu Radnemu serdeczne gratulacje i �yczenia wielu 
sukcesów. 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady podkre�lił,�e od tej chwili Rada 
Miasta Sandomierza obraduje w pełnym, 21 – osobowym składzie. 
 
Ad. 4 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał Pa�stwu Radnym, �e  
Protokoły z I i II sesji V kadencji  były wyło�one w Biurze  Rady  i nie zgłoszono uwag do 
ich tre�ci oraz zaproponował, aby  nie czyta� tre�ci Protokołów („O ile nie usłysz� 
sprzeciwu – Sprzeciwu nie słysz�”). 
Pan Przewodnicz�cy Rady zapytał: Kto jest za przyj�ciem protokołów ? 
Wynik głosowania: 21 „za”  i stwierdził, �e Protokoły z I i II sesji Rady Miasta 
Sandomierza Rada przyj�ła jednogło�nie. 
Pan Przewodnicz�cy wyraził nadziej�, �e protokoły „ju� wkrótce” b�d� publikowane  
w internecie – na stronie Urz�du Miasta. 
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Ad. 5    
                   Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
     
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta  przedstawił  informacj� o bie��cych sprawach 
Sandomierza w okresie mi�dzysesyjnym. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza informuj�c o III Noworocznym Spotkaniu 
Sportowców ,  Trenerów i Działaczy Samorz�dowych , które odbyło si� 29 stycznia br. 
powiedział,�e „ Niestety nie było nikogo z Pa�stwa Radnych”. 
 
                     Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował Panu 
Burmistrzowi za wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa Radnych o ew. pytania do   informacji 
przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e pytania powinny dotyczy�  przedstawionej 
informacji czyli bie��cej działalno�ci Miasta.  
 
Pan Robert Sobieraj 
 
Podzi�kował w imieniu Mieszka�ców ulic: Westerplatte i Kochanowskiego, Stra�y 
Miejskiej i Zakładowi Oczyszczania Miasta za pomoc w od�nie�eniu tych ulic. 
Radny podkre�lił, �e pomimo wielu telefonów do Urz�du „ nikt inny nie pomógł”. 
Pan Robert Sobieraj stwierdził, �e Urz�d Miejski w Sandomierzu ma Certyfikat ISO  
i pracownicy powinni „interwencj� przyj�� i załatwi� we własnym gronie ( a nie podawa� 
kolejne numery telefonów)”. 
 
Pan Janusz Sochacki przypomniał, �e  interpelacje, zapytania, i ew. podzi�kowania za 
wypełnianie obowi�zków słu�bowych „za które otrzymuje si� wynagrodzenie s�  
w punkcie 26 Porz�dku obrad sesji”. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał, czy w zwi�zku z obj�ciem  przez Pani� Halin� Komend� obowi�zków Dyrektora 
OPS - jest zmiana w �rodowiskowym Domu Samopomocy ? 
 
 
Pani Halina Komenda – Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej 
 
Odpowiedziała, �e �rodowiskowy Dom Samopomocy, zarz�dzany przez administratora, 
pozostaje  pod opiek� O�rodka Pomocy Społecznej. 
 
Wobec braku dalszych zgłosze� Pan Przewodnicz�cy powiedział: 
„Wielokrotnie podkre�lałem, �e Miasto reprezentuje Burmistrz – tak wynika z przepisów. 
Radni maj� tworzy� prawo, które Burmistrz wykonuje. 
Prosz� mie� do nas  pretensje, �e nie uczestniczymy, jak obiecamy, �e  b�dziemy - a nie 
b�dziemy. 
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Natomiast za to, �e zamiast pój�� na imprez�, par excellence  rozrywkow�,  
uczestniczyli�my (ł�cznie ze mn� i moimi zast�pcami,) w posiedzeniach komisji  prosz� 
nam nie robi� wyrzutów.” 
 
Ad. 6 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e w Materiałach na 
sesj� Pa�stwo Radni otrzymali projekty Planów pracy i mieli mo�liwo�� zapoznania si�  
z ich tre�ci�. 
                          Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e „Z mo�liwo�ci zgłoszenia swoich  
tematów do Planu Pracy Rady Miasta Sandomierza na 2007 rok skorzystał tylko Pan 
Marek Hara�czyk, który w imieniu Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” zgłosił  
4 punkty, które  zostały odebrane jako hasła i „lekko przetransformowane”  uj�te  w Planie 
Pracy Rady. 
„Nikt poza tym nie zgłosił propozycji. Wynika to zapewne z faktu, �e tematyka jak� Rada 
podejmuje jest otwarta i zawsze mo�e by� uzupełniana.  
Natomiast obowi�zek wymaga, aby Plan pracy został przyj�ty.” – powiedział Pan Janusz 
Sochacki i zapytał o ew. uwagi dot. Planu  Pracy Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Przewodnicz�cy (wobec braku uwag) zapytał Pa�stwa Radnych: Kto jest za 
Przyj�ciem Planu Pracy Rady Miasta Sandomierza ? 
Wynik glosowania 21 „za” – Plan Pracy Rady Miasta Sandomierza został przyj�ty 
jednogło�nie. 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza poddał 
kolejno pod głosowanie  Plany Pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2007 rok - brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej został przyj�ty jednogło�nie. 
 
Plan pracy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Miasta Sandomierza na rok 2007 – brak 
uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Bud�etu i Finansów został przyj�ty jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Praworz�dno�ci Rady Miasta Sandomierza na rok 2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Praworz�dno�ci został przyj�ty jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu  Rady Miasta Sandomierza na rok 
2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Nauki, O�wiaty ,Kultury i Sportu został przyj�ty jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta 
Sandomierza na rok 2007 – brak uwag 
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Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  i Zdrowia został przyj�ty 
jednogło�nie 
 
 
Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza na 
rok 2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej ,Handlu i Usług został przyj�ty jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa  Rady 
Miasta Sandomierza na rok 2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa został przyj�ty 
jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza na rok 2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził,�e Plan Pracy 
Komisji Mieszkaniowej został przyj�ty jednogło�nie 
 
Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta 
Sandomierza na rok 2007 – brak uwag 
Kto jest za przyj�ciem w/w Planu Pracy? Wynik głosowania: 21 „za”  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził ,�e Plan 
Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta został przyj�ty 
jednogło�nie 
 
Ad.7 

 
     Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e na II sesji Rady 
Miasta Sandomierza zostały przyj�te Uchwał� Nr II/5/2006  z dnia 6 grudnia 2006 roku 
składy  poszczególnych komisji stałych (za  wyj�tkiem Komisji Bud�etu i Finansów). 
Obecnie z powodów jak ni�ej  w w/w uchwale nale�y dokona� zmian: 

- Rezygnacja Pana Marka Bronkowskiego z funkcji radnego. 
- Zło�enie �lubowania przez  Pana Marka Chru�ciela  
- Zło�enie  przez Pana Roberta Sobieraja rezygnacji z członkostwa w dwóch komisjach 
- § 84 ust.1 Statutu Miasta Sandomierza , który stanowi, �e w skład Komisji Rewizyjnej 
wchodz� przedstawiciele wszystkich klubów Radnych – Klub Radnych „Kocham 
Sandomierz” nie ma swojej reprezentacji w Komisji Rewizyjnej (zgodnie z pismem  z dnia 
22 stycznia 2007 roku przedstawicielem Klubu b�dzie Pan Maciej Skorupa). 

 
 

Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta– Pan Jacek Dybus odczytał projekt uchwały 
zmieniaj�cej  uchwał�  Nr  II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w  sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i zatwierdzenia ich składów  osobowych. 
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Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21„za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/21/2006 
zmieniaj�cej  uchwał�  Nr  II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w  sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  i zatwierdzenia ich składów  osobowych. 
  
Ad. 8 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji 
kolejnego punktu Porz�dku obrad – tytułem wprowadzenia - powiedział: 
„Rada Miasta działa w oparciu o przepisy, z których wynika obowi�zek uchwalenia 
Statutu. 
Taki Statut został uchwalony w 2003 roku, był ju� kilkakrotnie zmieniany. 
�ycie jednak biegnie tak szybko, tak bardzo idzie do przodu, �e Statut ju� si� zestarzał – 
mo�na powiedzie�, �e zestarzał si� i organizacyjnie i technicznie. 
Przykładowo: zapis w Statucie, �e  sesja jest rejestrowana na ta�m� magnetofonow� „ 
wyklucza  (trzymaj�c si� litery prawa) u�ywanie dyktafonu cyfrowego. 
Lub np.: Wiceprzewodnicz�cy mo�e prowadzi� sesj� tylko wówczas, gdy mnie nie ma 
na sali – czyli w przypadku niepełnej dyspozycji ja nie mog� przekaza� 
wiceprzewodnicz�cemu prowadzenia obrad , tylko musz� wyj��. 
S� takie ró�ne niuanse i rzeczy , które nale�ałoby zmieni�, udoskonali� , poprawi�. 
W zwi�zku z powy�szym istnieje konieczno�� powołania Komisji Statutowej. 
Wynik prac Komisja Statutowa przedstawi Radzie Miasta do akceptacji. (A Rada 
zaakceptuje te zmiany lub nie zaakceptuje). 
Skład Komisji Statutowej, który Pa�stwo otrzymali�cie (patrz projekt uchwały) jest 
konsekwencj� rozmów ze wszystkimi  Klubami, które delegowały swoich 
przedstawicieli. 
W skład Komisji wchodz�  osoby maj�ce zwi�zki z prawem, radni z długoletnim sta�em, 
maj�cy do�wiadczenie w pracy Rady Miasta. 
Oczywi�cie  ten skład jest tylko propozycj�  i mo�na dokonywac w nim zmian. 
Po ukonstytuowaniu si� Komisji Statutowej, na kolejnej sesji powołamy 
Przewodnicz�cego Komisji Statutowej – co nie zmienia faktu, �e komisja mo�e 
pracowa�”. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał o status Komisji Statutowej:  ”Czy z uwagi, �e takiego zapisu tu nie ma , ta 
komisja b�dzie miała charakter komisji stałej?” 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, �e wynika to z obowi�zuj�cego 
Statutu: Rada powołuje komisje stałe i dora	ne. Statut precyzuje, które komisje  s� 
komisjami stałymi. Ka�da inna jest komisj� dora	n�. 
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                 Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. dalsze wnioski, pytania i uwagi dot. 
powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/23/2007 
w sprawie  powołania Komisji Statutowej oraz  zatwierdzenia jej składu osobowego. 
        
Ad. 9 
 
            Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza przypomniał, �e  
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej  została powołana przez Rad� Miasta i Rada 
desygnuje do Fundacji swoich 3 przedstawicieli.  
Przedstawicielami Gminy Sandomierz dotychczas  byli: Pani Agnieszka Fra�czak , Pan 
Marek Hara�czyk i Pan Władysław Teter. 
Poniewa� Pani Agnieszka Fra�czak i Pan Władysław Teter zło�yli rezygnacj� z funkcji 
członka Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej,  Rada Miasta  zobowi�zana jest do 
podj�cia stosownej uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
cofni�cia desygnacji Pani Agnieszkai Fra�czak jako przedstawiciela Gminy Sandomierz 
do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymały si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
                                                                   
                                                        Uchwały Nr IV/24/2007 
w sprawie cofni�cia desygnacji przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji 
Kultury Ziemi Sandomierskiej 

       
Ad. 10  
              
            Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił Pana Jacka Dybusa 
o odczytanie  projektu uchwały „o podobnym brzmieniu” – dot. rezygnacji Pana 
Władysława Tetera 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
cofni�cia desygnacji Panu Władysławowi Teterowi  jako przedstawicielowi  Gminy 
Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymały si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
                                                     Uchwały Nr IV/25/2007 
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w sprawie cofni�cia desygnacji przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji 
Kultury Ziemi Sandomierskiej 

       
Ad. 11 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  stwierdził, �e kolejna uchwała jest 
konsekwencj�  podj�cia dwóch poprzednich – w miejsce  2 osób, które zrezygnowały  
Rada desygnuje  2 nast�pne osoby. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały   
w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury 
Ziemi Sandomierskiej „wypełniaj�c” w § 1 uchwały 
 punkt  1. Marek Bronkowski  
 punkt 2. Krzysztof Krzystanek 
 

                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  stwierdził, �e „imienne  
uzupełnienie”  paragrafu pierwszego traktuje  jako zgłoszenie przez Radnego - Pana Jacka  
Dybusa  kandydatów do Rady Fundacji. 

 
                      Pan Przewodnicz�cy  otworzył dyskusj� oraz poprosił o zgłaszanie dalszych 

kandydatów do Rady Fundacji. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Potwierdził wybór Pana Jacka Dybusa” i zgłosił  kandydatury: Pana Marka 
Bronkowskiego i Pana Krzysztofa Krzystanka 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Zgłosił kandydatur�: Pana Jacka Dybusa i Pana Andrzeja Majewskiego. 
Wobec braku dalszych zgłosze� Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł list� kandydatów  i zapytał 
osoby zgłoszone  czy wyra�aj� zgod� na kandydowanie do Rady Fundacji Kultury Ziemi 
Sandomierskiej? 
Pan Marek Bronkowski – wyraził zgod� 
Pan Krzysztof Krzystanek – wyraził zgod�  
Pan Jacek Dybus – nie wyraził zgody 
Pan Andrzej Majewski – nie wyraził zgody 
 
Pan Janusz Sochacki poprosił Pa�stwa Radnych o uzupełnienie projektu uchwały w § 1  
Desygnuje si� 1. Marek Bronkowski 
                       2. Krzysztof Krzystanek 
oraz zapytał o ew. pytania, uwagi i wnioski – brak. 
Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 15„za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
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                                                Uchwały Nr IV/26/2007 
 w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Fundacji 
Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
 
Ad. 12 
 
„Dwa słowa komentarza”  Pana  Janusza Sochackiego  – Przewodnicz�cego Rady Miasta: 
 
„Cztery lata temu miałem te przyjemno��, �e byłem desygnowany przez Rad� Miasta  jako 
przedstawiciel do Rady Społecznej przy Szpitalu. 
Przypominam,�e procedura jest dwustopniowa:Rada Miasta desygnuje osob�  do Rady 
Społecznej przy SPZ ZOZ , nast�pnie osoba ta jest powoływana przez organ zało�ycielski- 
czyli w tym przypadku przez Rad� Powiatu.(wszystkie gminy powiatu deleguj� po jednym 
Przedstawicielu + Zwi�zki zawodowe + Rada Powiatu). 
Kompetencje tej Rady s� niewielkie, wr�cz symboliczne.” 
Pan Przewodnicz�cy ko�cz�c wypowiedz  stwierdził, �e „Uczestniczenie w pracach  Rady 
Społecznej przy Szpitalu pozbawione było pozytywnych wra�e�  i satysfakcji z uwagi na 
„mało sympatyczn�” atmosfer� panuj�c� w Szpitalu (zarówno w�ród personelu, 
pracowników, jak i zwi�zków  zawodowych), prób wywierania nacisku na członków 
Rady(np. przy odwoływaniu dyrektora) i „z ulg� odda pałeczk�”. 
Nast�pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta otworzył dyskusj�  
 i poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Społecznej przy SPZ ZOZ w Sandomierzu. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zgłosił kandydatur� Pana Andrzeja Bolewskiego, który działa w tym �rodowisku: 
przewodniczy Fundacji Zdrowia i - zdaniem Radnego - poradzi sobie w tym �rodowisku, 
mo�e lepiej ni� poprzednik” 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał Pana Andrzeja Bolewskiego: Czy po wst�pie Pana Przewodnicz�cego jest gotów 
podj�� si� tego zadania? 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, �e „Jest gotów na takie wyzwanie” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy rady Miasta  zapytał formalnie :czy Pan Andrzej 
Bolewski wyra�a zgod� na kandydowanie? 
Pan Andrzej Bolwski wyraził zgod�. 
                Pan Przewodnicz�cy zamkn�ł dyskusje , list� kandydatów oraz zapytał  o ew. 
wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki poprosił  o odczytanie projektu uchwały   
z uzupełnionym § 1 :Desygnuje si� Andrzeja Bolewskiego jako przedstawiciela Gminy 
Sandomierz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 
Nast�pnie Pan Przewodnicz�cy  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  
prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
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Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/27/2007 
    w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sandomierzu. 
                 
Ad. 13 
 
              Podj�cie uchwały w sprawie desygnowania delegata Gminy Sandomierz do 
Zwi�zku Miast Nadwi�la�skich. 
 
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz�cy Rady Miasta  poinformował zebranych, �e projekt 
uchwały wynika z faktu, i� do Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza wpłyn�ło 
pismo od Pana Doktora Tomasz Sowi�skiego – Prezesa Zwi�zku Miast Nadwi�la�skich, 
który w oparciu o Statut Zwi�zku  prosi o wskazanie delegata na Zjazd , który odb�dzie si� 
23 lutego 2007 roku. 
Pan Janusz Sochacki  zgłosił wniosek formalny , aby delegatem do Zwi�zku Miast 
Nadwi�la�skich został Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza.(Pan Burmistrz  
wyraził zgod� na kandydowanie). 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Czy kto� z Pa�stwa 
Radnych chciałby zgłosi� inn� kandydatur� lub zabra� głos  w dyskusji na temat  w/w 
uchwały ? 
Wobec braku zgłosze�  uwag i pyta� Pan Przewodnicz�cy  poprosił o uzupełnienie § 1  
„Desygnuje si� Jerzego Borowskiego (...)  oraz odczytanie tekstu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
desygnowania  delegata Gminy Sandomierz do Zwi�zku Miast Nadwi�la�skich. 
Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/28//2007 
w sprawie desygnowania  delegata Gminy Sandomierz do Zwi�zku Miast 
Nadwi�la�skich. 
 
Ad. 14    
 
Podj�cie uchwały w sprawie zamiany nieruchomo�ci gruntowych. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział ,�e projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali  
w Materiałach na sesj� oraz poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa – powiedział, �e komisja zaopiniowała  projekt uchwały  
pozytywnie. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
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 Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
                  Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/29/2007  
 
                                     w sprawie zamiany nieruchomo�ci gruntowych. 
 
Ad. 15 

 
Podj�cie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny  nieruchomo�ci 
gruntowych. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział ,�e projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i mapk� geodezyjn�  terenów Pa�stwo Radni otrzymali w 
Materiałach na sesj�. Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady 
Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
 Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
                  Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/30/2007  
 
             w sprawie nabycia w drodze darowizny  nieruchomo�ci gruntowych. 
  
 
Ad. 16 
  
Podj�cie uchwały w sprawie sprzeda�y  nieruchomo�ci gruntowych. 
 

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zwrócił uwag� zebranym, �e „Jest to 
przekształcenie prawa wieczystego we własno�� przez posiadaczy u�ytkuj�cych ju� te 
nieruchomo�ci ( w wi�kszo�ci s� to nieruchomo�ci zabudowane)”. 
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Pan Przewodnicz�cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa –powiedział ,�e komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt 
uchwały. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
Pan Przewodnicz�cy otworzył dyskusj�. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
  
Zwrócił si� do Pa�stwa Radnych  z pro�b� o uzupełnienie tre�ci uchwały :W § 1 punkt 3  
dopisa� nieruchomo�� Numer 822/1 o pow. 0,6342 ha – Niestety wniosek wpłyn�ł ju� po 
przekazaniu materiałów na sesj�. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e  komisja opiniowała ten 
projekt uchwały w poniedziałek (przedwczoraj) i nikt z Urz�du  tej zmiany nie przedstawił. 
Pan Przewodnicz�cy zapytał: Co stoi na przeszkodzie, �eby rozpatrzy� normalnym trybem: 
komisja, sesja ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta 
 
„Tak byłoby po prostu szybciej.” – powiedział Pan Burmistrz. 
 
Pan Janusz Sochacki o�wiadczył, �e podda pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza  oraz 
poinformował, �e zgodnie z wnioskiem Pana Władysława Tetera ze wzgl�du na specyfik� 
tekstu: „Nie b�dziemy czyta� uchwały”. 
 
 
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jeszcze jakie� wnioski, uwagi, pytania, w�tpliwo�ci 
dot.  omawianej uchwały. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał Pa�stwa Radnych :Kto jest za 
wnioskiem Pana Burmistrza, aby w projekcie uchwały § 1 punkt 3 brzmiał: 
3.Nieruchomo�ci poło�one przy ul. Trze�niowskiej oddane w u�ytkowanie wieczyste 
oznaczone  nr ewid. 826/1 o pow. 0,7324 ha oraz nr 822/1 o pow. 0,6342 ha. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw” , 1 głos ”wstrzymuj�cy si�”. 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e  Wniosek Pana Burmistrza został przyj�ty,  poprosił  
o uzupełnienie tre�ci  uchwały oraz poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/31/2007 
                 w sprawie sprzeda�y  nieruchomo�ci gruntowych. 
  
 
Ad. 17 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, �e 
podejmuj�c t�  uchwał� Rada wyra�a zgod� na wł�czenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej 
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Strefy Ekonomicznej  gruntów o pow. 19,1521 ha  poło�onych w Sandomierzu w obr�bie 
Prawobrze�nym (Projekt uchwały zawiera uzasadnienie oraz mapk�  okre�laj�c� te 
tereny). 
 Pan Andrzej Gle� jako  Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa oraz   Przewodnicz�cy  Komisji Bud�etu i Finansów stwierdził, 
�e obydwie Komisje którym przewodniczy zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie.  
                          Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e 
zgodnie ze zgłoszonym przez Pana Marcelego Czerwi�skiego wnioskiem, ze wzgl�du na 
specyfik�  podejmowanej uchwały (du�a cz��� tabelaryczna)    uchwała  nie b�dzie 
odczytana i zapytał o ew. uwagi, pytania, wnioski do jej tre�ci. 

 
Pan Ireneusz Skwarek – Dyrektor Pilkington Polska Sp. z o.o. 
 
Powiedział: 
„Ogromnie du�� wag� przywi�zujemy do decyzji , któr� Pa�stwo podejmiecie. Decyzji 
która pozwoli nam na realizacje inwestycji, pozwoli stworzy� nowe miejsca pracy. B�dzie 
to pozwolenie na rozwój Pilkingtona nie tylko  w Polsce , ale przede wszystkim w 
Sandomierzu.  
Sandomierz stanie si� wtedy jednym z głównych miejsc prowadzenia biznesu w Europie. 
My�l�, �e jest to droga do prowadzenia dalszych negocjacji z Ministrem Skarbu. 
W tej chwili rozmowy zostały zawieszone w oczekiwaniu na Pa�stwa decyzj�. 
Je�eli Pa�stwo zaakceptujecie te propozycje , to my�l�, �e jest to du�a szansa dla 
Sandomierza. 
Prosz� o poparcie, aby�my mogli dalej prowadzi� te inwestycje.” 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował Panu dyrektorowi - 
Ireneuszowi Skwarkowi  za wyst�pienie poddał pod głosowanie projekt omawianej 
uchwały: Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub 
mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/32/2007 
w sprawie wyra�enia zgody na obj�cie Tarnobrzesk� Specjaln� Stref�  Ekonomiczn� 
EURO-PARK WISŁOSAN gruntów poło�onych na terenia Miasta Sandomierza. 
 
Pan Ireneusz Skwarek – Dyrektor Pilkington Polska Sp. z o.o. 
 
Podzi�kował za decyzj�, która „otwiera kolejny etap naszej obecno�ci w Sandomierzu, 
�wiadczy o tym, �e Pilkington jest dobrze postrzegany  oraz powiedział,  �e „tak� 
informacj� przeka�� zwierzchnikom” 
 
Pan Janusz Sochacki- Przewodnicz�cy Rady Miasta podzi�kował  i powiedział: 
 
„Dzi�kuj� Panu Dyrektorowi. 
My�l�, i�  b�d� wyrazicielem woli Radnych, �e główn� nasz� intencj� nie było zwolnienie 
Pa�stwa z jakiej� tam daniny na rzecz Miasta. 
Główn� intencj� było to (przewijało si� to na komisjach), i�  liczymy jako Miasto, �e 
Pa�stwo zainwestujecie na tych terenach i przede wszystkim zatrudnicie ludzi , w tym  
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i mieszka�ców Sandomierza. 
Mog� zadeklarowa�: w imieniu Rady, my�l�, �e równie� w imieniu Pana  Burmistrza oraz 
swoim, �e wszelkie działania Pa�stwa, jak  i wszystkich inwestorów zmierzaj�cych do 
tworzenia miejsc pracy, b�d� cieszyły si� nasz� olbrzymi� �yczliwo�ci� i w tym obszarze 
mo�ecie Pa�stwo na nas liczy�” 
 
Ad. 18 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem Pa�stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj�.  

Pan Przewodnicz�cy poprosił o opini� komisj� merytoryczn� Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział ,�e 
Komisja, której przewodniczy zaopiniowała  pozytywnie projekt powy�szej  uchwały. 
. 
 Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
 Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwały. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, �e „Ta uchwała jest pewn� transakcj�: przejmujemy obiekt, nast�pnie �rodki 
przekazujemy Policji.Mój wniosek jest taki, aby dopisa�, �e w ramach tych funduszy 
zostan�  zakupione 2 kamery uzupełniaj�ce monitoring Miasta”. 
 

Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Stwierdził,�e w „tych pomieszczeniach jest hotel, przyzwoicie prosperuj�cy. S� ludzie, 
którzy chc� nadal  prowadzi� ten hotel, a miejsca hotelowe by si� przydały. 
Je�eli nie byłoby innych koncepcji np. stworzenie mieszka�,  to przy przetargu  Panie 
Burmistrzu dobrze by było te rzeczy rozpatrzy�”. 
 
Pan Janusz My�liwy – Komendant  Komendy Powiatowej w Sandomierzu 
 
Powiedział: 
„ Komenda Powiatowa nie jest wła�cicielem tej nieruchomo�ci, ale nie ukrywam, �e 
jeste�my zainteresowani �eby transakcja ta miała miejsce. 
Jest to bowiem jedyny sposób na pozyskanie w najbli�szej przyszło�ci znacz�cych 
�rodków – pozwalaj�cych na wyposa�enie w sprz�t, zwi�kszenie bezpiecze�stwa 
mieszka�ców , nie tylko Sandomierza. 
Z tymi kamerami si� zgadzam -  gdyby nawet taka propozycja nie padła , to s�dz�, �e i tak 
cz��� tych �rodków zostałoby na ten cel przeznaczonych”. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
O�wiadczył, i� w zwi�zku z deklaracj� Pana Komendanta wycofuje swój wniosek. 
 

Wobec braku dalszych zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało si�” od głosu. 
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Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/33/2007 
w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci zabudowanej w drodze 
darowizny, a nast�pnie na jej zbycie w drodze przetargu. 
 
Ad. 19   
 
Podj�cie uchwały w sprawie sprostowania bł�du pisarskiego w uchwale Nr 
XXXVI/329/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej. 

 
                     Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do 
realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad powiedział: ”Ten kto nic nie robi, ten si� nie 
myli”. 
Przygotowuj�c projekt uchwały pomyłkowo  wpisano 157/7 zamiast 154/7 – jest to bł�d 
pisarski , który jednak wymaga sprostowania – powiedział Pan Janusz Sochacki  i poprosił 
o opini� Komisj� Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa : 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  o�wiadczył ,�e opinia Komisji jest 
pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
                  Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta 
Sandomierza sprostowała bł�d pisarski podejmuj�c  
 
                                                Uchwał� Nr IV/34/2007  
w sprawie sprostowania bł�du pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/329/2006 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprzeda�y nieruchomo�ci 
gruntowej. 
  
Ad. 20 

 
Podj�cie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej 
rosn�cych w Parku Piszczele w Sandomierzu. 
 
 Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział ,�e projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali  
w Materiałach na sesj� oraz poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa – powiedział ,�e komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt 
uchwały. 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci – opinia pozytywna. 
 Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
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                  Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/35/2007  
w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej rosn�cych  
w Parku Piszczele w Sandomierzu. 
 
                                    
 Ad. 21 

 
Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza 
 z organizacjami  pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 
po�ytku  publicznego w roku 2007. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e projekt uchwały  wraz z Uzasadnieniem i 
Zał�cznikiem – (Zał�cznikiem do uchwały jest Program współpracy z organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi pomiotami prowadz�cymi działalno��  po�ytku publicznego  
w roku 2007) Pa�stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj�.  
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały (bez 
odczytywania Zał�cznika). 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e miał obawy, i� z uwagi na du�� rozległo�� Programu: 
obejmowanie przez ten Program szeregu dziedzin  �ycia – zostanie zgłoszonych wiele 
wniosków. 
St�d  pro�ba o opinie wszystkich komisji stałych Rady Miasta oraz pro�ba  do wszystkich 
Klubów  o zgłaszanie swoich uwag. 
W zwi�zku z tym, i� dotychczas nie zgłoszono �adnych  uwag i wniosków Pan Janusz 
Sochacki zapytał, czy  na dzisiejszej sesji kto� chciałby  zgłosi� jakie� pytania, w�tpliwo�ci 
dot.  omawianej uchwały. 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/36/2007  
w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami  
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku  publicznego 
w roku 2007. 
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Ad. 22 
 
Podj�cie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza 

 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  
 i odprowadzania �cieków.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji kolejnego 
punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e projekt uchwały  wraz z Uzasadnieniem Pa�stwo 
Radni otrzymali w Materiałach na sesj�.  
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
Pan Władysław Teter  - Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził, �e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Przewodnicz�cy  
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jakie� pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej uchwały. 
W zwi�zku z brakiem zgłosze� Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/37/2007  
o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 
2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków. 
 
Ad. 23  

 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  Pan Przewodnicz�cy poprosił  
o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa –powiedział ,�e komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt 
uchwały. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
Pan Przewodnicz�cy otworzył dyskusj� 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Zgłosił wniosek , aby w Zał�czniku do uchwały Nr 1 -  L.p. 6.  Sprzeda� z samochodu 
towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie  całkowitej do 3 ton  - stawk� opłaty targowej 
zmieni� z 15,00 zł na 13,00 zł. 
Radny uwa�a ,�e w tym przypadku podwy�ka  jest niewspółmiernie wy�sza w stosunku do 
pozostałych punktów (podwy�ka 20%  - inflacja jest o wiele ni�sza”) i zdaniem radnego 
jest to  „przede wszystkim bicie w sandomierskiego rolnika, dzi�ki któremu i Sandomierz 
�yje.” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poprosił o odczytanie tre�ci uchwały 
(„O ile nie usłysz� sprzeciwu, nie b�dziemy czyta� Zał�czników - Sprzeciwu nie słysz�”) 
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały. 
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                  Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  s� jeszcze  jakie� uwagi, pytania, 
w�tpliwo�ci dot.  omawianej uchwały. 
Pan Janusz Sochacki poddał pod głosowanie poprawk� zgłoszon� przez Pana Krzysztofa 
Kandefera polegaj�c� na zmianie stawki w punkcie 6.Zał�cznika Nr 1 – zamiast kwoty 
15,00 zł wpisa� 13,00 zł 
-Kto jest za tym , aby w Zał�czniku Nr 1 do Uchwały  w punkcie 6.   Sprzeda� z 
samochodu towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie  całkowitej do 3 ton  - stawk� 
opłaty targowej zmieni�  z 15,00 zł na 13,00 zł. 
Wynik głosowania: 6 „za”, 11 „przeciw”, 4 głosy „wstrzymuj�ce si�”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził,�e  zgłoszona poprawka „nie 
przeszła”  i poddał pod głosowanie  uchwał� w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj�. 
Wynik głosowania:14 „za”, 7„przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr IV/38/2007  
 w sprawie okre�lenia  wysoko�ci jednorazowych , dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Ad. 24  
 
Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wysoko�ci jednorazowych, dziennych stawek  
opłaty targowej  od �rodków transportowych i ich cz��ci, a tak�e akcesoriów do 
�rodków  transportowych oraz  sposobu poboru tej opłaty. 
 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów – powiedział ,�e 
komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia 
pozytywna. 
Pan Przewodnicz�cy otworzył dyskusj�. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Powiedział: „Zwracam si� do Panów Burmistrzów, poniewa� my�my otrzymali przed sesj� 
drugi egzemplarz tej uchwały”. 
 
Pan Andrzej Gle�  
 
Powiedział, �e  Komisja Bud�etu i Finansów opiniowała projekt uchwały w wersji, która 
została dzisiaj dostarczona  przed sesj�. 
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e obowi�zuj�cy 
projekt uchwały jest w Materiałach na sesj�, bowiem innego nikt nie zgłosił.  
„Nikt nie zgłosił – (Domy�lam si� wnioskodawca - Pan Burmistrz) innego projektu. 
W zwi�zku z tym nie uwa�am za zasadne jakiekolwiek dyskutowanie, skoro nie ma 
wniosku. 
To, �e kto� rozdaje materiały, to nie znaczy, �e te materiały s� przedmiotem obrad. 
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Przedmiotem obrad jest to co Pa�stwo otrzymali�cie w Materiałach na sesj� oraz to co Pan 
Burmistrz zgłosi na sesji a my przyjmiemy. 
Czy Panowie Burmistrzowie chcieliby zabra� głos?” - zapytał Pan Janusz Sochacki 
ko�cz�c wypowiedz. 
 
Pan Krzysztof Krzystanek – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Poprosił o dokonanie zmian w zał�czniku do uchwały 
W pozycje 3, 4 oraz poz. 11 pozostawi� bez zmian  - pozostałe stawki opłaty targowej 
podnie�� o  
5 zł. Czyli jak ni�ej 

1. kwota  30,00 zł 
2. kwota  35,00 zł 
3. kwota  35,00 zł 
4. kwota  45,00 zł 
5. kwota  45,00 zł 
6. kwota  25,00 zł 
7. kwota  30,00 zł 
8. kwota  10,00 zł 
9. kwota  65,00 zł 
10. Zale�na od rodzaju pojazdu wg stawek jak wy�ej 
11. 5,00 zł 

 
Pan Janusz Sochacki zapytał, któr� wersj� uchwały opiniowały komisje merytoryczne: 
 
Pan Andrzej Gle� powiedział,  �e Komisja Bud�etu i Finansów opiniowała  uchwał�  
z wniesionymi poprawkami 
Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
poinformował, �e komisja której przewodniczy opiniowała pierwsz� wersj�– przed 
poprawkami. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zauwa�ył, �e „Dobrze by było,  aby�my nie byli zaskakiwani wnioskami składanymi w 
ostatniej chwili i �eby wszystko przechodziło przez komisje”. 
              Pan Janusz Sochacki -Przewodnicz�cy Rady Miasta  zwrócił uwag� Pa�stwu 
Radnym, �e zmiana została zaopiniowana  przez Komisj� Bud�etu i Finansów – A  w tej 
Komisji s� przedstawiciele wszystkich komisji stałych Rady. 
„Gwoli informacji – Nie ma zakazu zgłaszania zmian, poprawek  do materiałów na sesj� 
przez  Radnych, przez Burmistrza.  
Nie najlepiej to odbieram, ale takie jest �ycie. 
Projekt nowej uchwały powinien by� zgłoszony  nie pó	niej ni� 7 dni przed sesj� –  
Je�eli Pan Burmistrz przyniósłby dzisiaj  nowy projekt uchwały, mo�emy go w ogóle nie 
głosowa� (art. 20, pkt 5 ustawy o samorz�dzie)”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e zgodnie ze 
zgłoszonym wnioskiem, ze wzgl�du na cz��� tabelaryczn�   uchwała  nie b�dzie 
odczytana. 
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Pan Przewodnicz�cy  poinformował, �e  głosowanie  b�dzie przebiegało 2-elementowo- 
Najpierw poprawki zgłoszone prze Pana Wiceburmistrza , pó	niej projekt uchwały. 
Pan Janusz Sochacki  powiedział, �e je�eli nie usłyszy sprzeciwu , to zgłoszone poprawki 
b�d� głosowane en bloc – Brak sprzeciwu. 
Pan Przewodnicz�cy zapytał: Kto z Pa�stwa radnych jest za , aby uwzgl�dni� poprawki 
zgłoszone przez Pana Krzysztofa Krzystanka- Wiceburmistrza Sandomierza? 
Wynik głosowania:16 „za”, 1 „przeciw”, 4 głosy „wstrzymuj�ce si�” 

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e  zgłoszona poprawka „ 
przeszła”  i poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzgl�dniaj�cy przyj�t� poprawk�. 
 Wynik głosowania:16 „za”, 0 „przeciw’, 5 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 

                                                Uchwały Nr IV/39/2007  
 w sprawie okre�lenia wysoko�ci jednorazowych, dziennych stawek  opłaty targowej  
od �rodków transportowych i ich cz��ci, a tak�e akcesoriów do �rodków  
transportowych oraz  sposobu poboru tej opłaty. 

 
Ad. 25 
 

               Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e projekt 
uchwały został  zgłoszony i przygotowany  przez Klub Radnych „Kocham Sandomierz” 
był opiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 

Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów powiedział, �e Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci diet dla radnych Rady 
Miasta Sandomierza – negatywnie. 
 

Pan Przewodnicz�cy zaprosił  zebranych do dyskusji. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Powiedział, uzasadniaj�c   inicjatyw� Klubu Radnych „Kocham Sandomierz”, �e „Ka�dy  
z nas kandyduj�c do Rady podejmował okre�lone zobowi�zania w stosunku do swoich 
wyborców. Jedni mówili, ze  b�d� od�nie�ali ulice, inni, �e b�dzie lepiej – A my 
podj�li�my takie zobowi�zanie. 
Tak jak Pa�stwo realizujecie swoje zobowi�zania, tak my chcemy zrealizowa� swoje.” 
 
Pan Janusz Sochacki , w zwi�zku z wnioskiem o „nie czytanie” projektu uchwały 
przypomniał, �e jest to modyfikacja uchwały z 2003 roku, która zmniejsza dotychczasowe 
diety o 50 %. 
 
           Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy 
Rady Miasta Sandomierza zapytał Pa�stwa Radnych: Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 

Wynik głosowania: 4 „za”, 13 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  projekt uchwały „nie 
przeszedł „– Rada Miasta Sandomierza nie zmieniła wysoko�ci diet Radnym Miasta 
Sandomierza. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, �e 
wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” (pomimo, �e 
wniosek  nie przeszedł) mo�e zadeklarowa�, �e cz��� swojej diety b�dzie przekazywał na 
cele społeczne. 
Pan Przewodnicz�cy  zobowi�zał si� , �e je�eli  Pa�stwo Radni Klubu „Kocham 
Sandomierz” b�d� wpłaca� połow� swojej diety, Pan Przewodnicz�cy  b�dzie przeznaczał 
jeszcze wi�ksz� kwot� na cele społeczne i uznał temat za zamkni�ty: ”Zamykam 
dyskusj�”. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Ad vocem”. 
 
Pan Janusz Sochacki stwierdził, �e „Temat został zamkni�ty”. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„To znaczy Panu wolno. Nam nie.” 
 
Pan Przewodnicz�cy – Janusz Sochacki poprosił Pana Marka Hara�czyka o zabranie 
głosu. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Przypomniał, �e Pan Przewodnicz�cy deklarował, �e b�dzie Przewodnicz�cym wszystkich 
Radnych” Miał Pan  mo�liwo��, z tamtego miejsca, odnie�� si�  i skomentowa� wniosek, 
a mnie Pan zabiera mo�liwo��” 
Pana wyst�pienie nie dotyczy naszego wniosku. 
Jest to taka demonstracja swojej postawy – Oczywi�cie, �e ka�dy mo�e i jest to jego 
prywatna sprawa. 
Chyba Pan w ogóle nie zrozumiał intencji jaka była zło�ona w opisie tego wniosku, bo 
ona nie dotyczyła tego o czym Pan mówi” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady , dzi�kuj�c przedmówcy za wypowiedz 
stwierdził: 
„Nie b�d� rozwijał dyskusji. Moja deklaracja była jasna. Nadal b�d� wpłacał na cele 
społeczne czy taki wniosek b�dzie czy te� nie. 
Ale pozwol� sobie zauwa�y�, �e bez Pa�stwa wniosku , jako radny, ze swoich diet, przez  
8 lat anonimowo wpłaciłem  kilkadziesi�t tysi�cy złotych na cele społeczne 
Nie mam prawa decydowa�  o czyjej� diecie – Wychodz� z zało�enia , �e nie sztuka by� 
hojnym i mecenasem jak si� „ma z czego”. Sztuka jak si� nie ma. 
Natomiast czuj� si� troch� sprowokowany, st�d to - mo�e  demonstracyjne - wyst�pienie.”    
  
Pan Andrzej Bolewski 
 
Stwierdził, �e była mo�liwo�� wypowiedzenia si� na komisjach  i poprosił Pana 
Przewodnicz�cego o „dyscyplinowanie” 
„Bo za chwil� b�d� nast�pne wnioski „Pod publik�. Jak to jeste�my: lepsi, gorsi” 



 25 

Ad. 26 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Zanim rozpoczniemy ten punkt Porz�dku obrad  winny jestem Pa�stwu wyja�nienie . 
Zgodnie ze Statutem  powinni�my Pa�stwu  zło�y� do��  szerok� informacj� na temat 
realizacji dotychczasowych  interpelacji. Ale z uwagi na krótki czas  oraz kilka trudnych 
tematów pozwolimy  sobie zło�y� bardziej szczegółow� informacj�  na temat realizacji 
Pa�stwa interpelacji w pó	niejszym terminie”. 

 
Pan Robert Sobieraj 
 
Prosi o: 
-Uzupełnienie brakuj�cych daszków na słupach ogłoszeniowych w całym mie�cie  
 (a w szczególno�ci przy II Liceum Ogólnokształc�cym od strony ul. Mickiewicza oraz 
  przy  Ko�ciele �wi�tego Józefa), 
-Spowodowanie, aby lampa o�wietleniowa w Parku „Piszczele” od strony ul. Słonecznej   
  zacz�ła „w ko�cu” spełnia� swoj� funkcj� i zacznie �wieci� ( nie �wieci od odbioru   
  inwestycji). 
-Wydłu�enie czasu „wł�czenia o�wietlenia w godzinach rannych, a w skrócenie czasu   
  wł�czenia w godzinach popołudniowych”. 
 
Pan Władysław Teter 
 
Poinformował, �e w okresie zimy (tak jak ma to miejsce obecnie) od�nie�ane s� tylko 
główne ci�gi komunikacyjne w mie�cie, na które zlecenie ma  PGKiM (i wykonuje pełny 
zakres usług tj. od�nie�anie i posypywanie piaskiem).  
Natomiast na wszystkich pozostałych ulicach -np. na ul. Kochanowskiego- „nie mo�na  si� 
porusza� samochodami”. 
Radny wnioskuje o rozwa�enie mo�liwo�ci  od�nie�ania i posypywania piaskiem 
wszystkich ulic w mie�cie (zwłaszcza podczas gołoledzi).  
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Prosi o przywrócenie przywileju dot. zwolnienia z obowi�zku uiszczania opłaty 
parkingowej  przez Honorowych dawców krwi. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Poinformował, �e w dniu 18 pa	dziernika 2006 r. została podj�ta uchwała o zmianie 
uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie 
ustalenia cena za przewóz osób �rodkami komunikacji miejskiej. 
W zwi�zku z powy�szym prosi o rozpropagowanie informacji dot. obni�enia progu 
wiekowego osób z 75 lat do 70 roku �ycia za korzystanie z bezpłatnych przejazdów 
�rodkami komunikacji miejskiej w graniach administracyjnych Miasta Sandomierza 
(wywiesi� na przystankach, słupach ogłoszeniowych, tablicach ogłosze�). 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał Pana Burmistrza „Czy nie 
nale�ałoby  w sposób zwyczajowo przyj�ty rozpropagowa� , �e Mieszka�cy od 70 roku 
�ycia maj� prawo  korzystania z bezpłatnej komunikacji MZK. 
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Rol� Miasta jest, aby odpowiednia informacja ukazała si� na słupach, na tablicy ogłosze� 
Urz�du Miejskiego itd.” 
Ta uchwała dotyczy ludzi  starszych , cz�sto z ograniczonymi mo�liwo�ciami ruchowymi  
i to do tych ludzi nale�y z t� informacj� dotrze�  – powiedział Pan Janusz Sochacki. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM  
 
Poinformował, �e „Odpowiednia informacja w autobusach si� ukazała – 70-latki je�d�� 
bezpłatnie. 
Jednocze�nie Pan Prezes zapytał: ”Kto ma pokry� skutki finansowe tej uchwały, bo �rodki 
nie zostały zabezpieczone?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta o�wiadczył, �e jest oczywistym, i� 
skutki finansowe ponosi Rada Miasta: „Rada Miasta zamawia usług� i Rada Miasta  j� 
finansuje” 
Pan Przewodnicz�cy poinformował, �e Pan Prezes powinien wyst�pi�- przy konstruowaniu  
bud�etu - z wnioskiem o zabezpieczenie �rodków na ten cel. 
  
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał czy zostały podj�te działania dot. zatoki przystankowej dla mikrobusów  
u zbiegu ul.Dobkiewicza i ul. Kwiatkowskiego, która jest w dalszym ci�gu nie 
wykorzystana.  
 
Ad. 27 
 
Komunikaty, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił „w pierwszej kolejno�ci”  
o zabranie głosu Mieszka�ców Sandomierza. 
  
Pan Karol Bury – Prezes Zarz�du Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz” 
 
„Poprosiłem o głos w sprawie  pisma, które zło�yłem na r�ce Pana Burmistrza i Pana 
Przewodnicz�cego Rady Miasta  zawieraj�cego Program turystyki dla miasta Sandomierza 
na lata 2007 – 2011. 
 
My co roku, zgodnie z procedurami, składamy we wrze�niu nasz� ofert� z naszymi 
propozycjami Nasz Klub jak Ka�de stowarzyszenie – organizacja pozarz�dowa-  
Jest w stosunku do Pa�stwa instytucja usługow�. 
My, jako wyspecjalizowana instytucja, pomagamy Pa�stwu  realizowa� te zadania. 
My�my taki dokument , jak co roku , do bud�etu zło�yli, ale uznałem �e na pocz�tku 
kadencji powinni�my si� z Pa�stwem spotka�. 
Jak teraz nie dojdziemy do jakiego� sensownego porozumienia , to mo�na zakłada�, �e te 
kolejne 4 lata te� b�d� „takie sobie”. 
Drugi powód , dla którego chciałem si� z pa�stwem spotka� (bo w mi�dzyczasie , po 
zło�eniu wniosku do bud�etu na 2007 rok) były wybory. 
Przedstawili�cie Pa�stwo swoje programy. Ja czytałem te programy, bo jako mieszkaniec  
musiałem wiedzie� kogo wybiera�. 
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Z przyjemno�ci� stwierdziłem ,�e nie było ugrupowania, które w swoim programie , jako 
jeden z priorytetów, nie stawiało sprawy  rozwoju turystyki w Mie�cie. 
 
A nawet były takie ugrupowania jak „Nasze Miasto” , gdzie  ten punkt  był na pierwszym 
miejscu. I bardzo si� z tego ciesz�. 
Skoro tak, to my chcemy Pa�stwu pomóc realizowa� te programy – bo przecie� Chor�giew 
Sandomierska działaj�ca na terenie Starego Miasta jest jednym z atutów tego Miasta w 
sezonie turystycznym. 
My realizujemy  od 2 lat program nazywany Programem Ksi�stwa Sandomierskiego, który 
polega na tym, �e  przez pół roku (ka�dego roku) , w ka�d� sobot� i niedziel� wykonujemy 
cykl imprez plenerowo – historycznych nawi�zuj�cych do historii Miasta. 
W zale�no�ci od funduszy ten program prowadzimy na wi�ksz� lub mniejsz� skal�. 
Je�eli w tym roku  kwota, któr� przeznaczycie na nasz� działalno��  b�dzie mniejsza – to 
nasze zaanga�owanie b�dzie proporcjonalnie mniejsze – A uwa�am, �e program 
powinni�my realizowa� maksymalnie. 
W tym Programie przedstawiamy potencjał Chor�gwi: 
1. Kilkana�cie formacji pieszych. 
2. Zespół ta�ca dworskiego działaj�cy od 10 lat(w programie 30 ta�ców barokowych 
    i  renesansowych). 
3.Grupa szermierzy. 
4.�ywe szachy rycerskie (odgrywamy wi�ksze bitwy  i wi�ksze partie szachowe). 
5.Zespół teatru ognia „Skorpion” 
6.Kawaleria Historyczna” 
              Pan Karol Bury  podał przykład  Pacanowa, który „powołał  w swoim mie�cie  
Europejskie Centrum  Bajki i  uzyskał na ten cel  kilkana�cie milionów zł”. 
Ko�cz�c mówca zach�cił  zebranych do lektury dokumentu, �eby nie sko�czyło si� 
„wzruszeniem ramion”. 
 
Pan Janusz Sochacki  - Przewodnicz�cy Rady podzi�kował za „precyzyjn�” wypowiedz i 
stwierdził, �e w tek�cie zabrakło tylko jednego: „Ile?” 
 
Pan Karol Bury 
 
Odpowiedział: 
„Rozumiem, �e w mie�cie jest wiele potrzeb – Ale, aby ułatwi� podj�cie decyzji , 
zawarli�my w naszym dokumencie pewn� filozofi�: Je�eli gmina zaanga�uje  jak�� kwot�  
na program imprez, to my si� , jako Chor�giew, zobowi�zujemy si�  da� tyle samo. Gmina 
100 tys. zł – my 100 tys. zł.” 
 
         Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział – odnosz�c si� do 
wniosku Pana Karola Burego – „O szerokie omówienie  tematu na sesji Rady” , 
powiedział, �e miejscem, gdzie  omawia si� wszelk� problematyk� jest komisja  - To co 
ewentualnie zostaje przyj�te i przedło�one   przez komisje mo�e by� zaakceptowane na 
sesji w formie uchwały. 
Pan Przewodnicz�cy zobowi�zał Przewodnicz�cego Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury  
i Sportu do „zaj�cia si� t� spraw� i przygotowanie  szczegółowych materiałów na sesj�”. 
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Pan Marek Hara�czyk 
 
Stwierdził, �e Pan Karol Bury „przedstawił swój program szczegółowo przynajmniej na  
3 komisjach, bo w tylu uczestniczyłem” 
Nast�pnie Radny powiedział: 
„W zwi�zku z tym , �e nasza inicjatywa nie zyskała akceptacji by znale	� si� w Porz�dku 
obrad sesji  pozwalamy sobie ponownie w  wolnych wnioskach i sprawach ró�nych 
podnie�� ten sam problem, poniewa� z naszego punktu widzenia problem jest bardzo 
wa�ny i nie cierpi�cy zwłoki. 
Wydaje nam si� ,�e po drodze zostały wykonane wszelkie mo�liwe czynno�ci i rozmowy, 
które miały na celu załatwienie problemu , który powstał w tym mie�cie, w sferze �ycia 
miasta zwanej kultur�,  która równie� wi��e si� w tym mie�cie z promocj�. 
Ta promocja przez kultur� była, i mam nadziej�, �e b�dzie bardzo wa�nym elementem 
promocji miasta . 
W zwi�zku z tym, �e z naszego punktu widzenia wszelkie mo�liwe rzeczy: rozmowy 
propozycje, wnioski (ł�cznie z wnioskiem komisji zaakceptowanym przy jednym głosie 
wstrzymuj�cym si� – Wobec braku reakcji ja nie wiem czy ja mam zło�y�  jeszcze jeden 
wniosek. Czy ja mam zapyta� :co dalej? 
Mo�e ja zapytam Pani Prawnik, Pan Przewodnicz�cy pozwoli: Czy w tym punkcie 
Porz�dku obrad , my mo�emy poprosi�, aby Rada miasta zaj�ła si� tym wnioskiem. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
 
Odpowiedziała ,�e „Je�eli jest to  punkt Porz�dku obrad :Komunikaty, wolne wnioski 
sprawy ró�ne – to oczywi�cie, �e tak.” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Ja mam pro�b�, aby Rada Miasta  zaj�ła zdanie w sprawie wniosku, poniewa� sprawa jest 
bardzo powa�na. 
Z naszego punktu widzenia, je�eli nie dojdzie do   utworzenia  takiej Miejskiej Instytucji 
Kultury , Sandomierz popadnie  w pewien niebyt  w kulturze, z którego przez par� lat  
starali�my si� wychodzi� ró�nymi działaniami. 
Krótko motywuj�c: Działalno�� kulturalna, to nie tyko  to, co kojarzy si� z  wydarzeniami, 
które wydarzaj� si� w Mie�cie. To przede wszystkim kontakty, płaszczyzna porozumienia 
si� z wieloma o�rodkami w kraju , w  Polsce i za granic�. 
Je�eli b�dziemy próbowali realizowa�  zadania w dziedzinie kultury poprzez jednostk� 
bud�etow� , a jednostka bud�etowa nie ma osobowo�ci prawnej .Nie  mo�e  pozyskiwa� 
�rodków z zewn�trz , których to na działania zwi�zane z kultur� jest coraz wi�cej. I nie jest 
równorz�dnym partnerem dla wi�kszo�ci o�rodków w Polsce. 
Nie rozmawiamy o przeszło�ci .Rozmawiamy o tym, aby zbudowa� stabilne podwaliny 
„na przyszło��”. 
Dlatego ponownie wnosz� do Pa�stwa Radnych o przegłosowanie w tym punkcie 
Wniosku-  zgodnie z tekstem, który dałem Panu Przewodnicz�cemu. 
I jeszcze jedno zdanie. 
Sandomierz  w dziedzinie �ycia kulturalnego oddalił si� od innych o�rodków  tego typu   
w trybie przyspieszonym i praktycznie dojdzie do pewnej zapa�ci. Ja mówi� o całym trybie 
kreowania  polityki kulturalnej, a nie w kontek�cie pojawiaj�cych si� pojedynczych 
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imprez. Zróbmy to zgodnie ze standardami i obowi�zuj�cym prawem. Tak, �eby�my nie 
musieli  si� wstydzi� w skali kraju. Nie odnosz� si� do działalno�ci – Ja mówi�  
o obowi�zuj�cych standardach w sferze organizacyjnej”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: ”Nie wiem czy ja dobrze 
zrozumiałem: Czy chodzi  o to, �eby powtórnie głosowa�  Wniosek , który nie został  
umieszczony w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji?” 
  
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Wniosek jest taki, �eby przegłosowa�  wniosek” 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
„Ale dlaczego głosowa� wniosek?” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Zadałem pytanie : Czy mo�na ten wniosek przegłosowa�” 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny 
 
„Ten wniosek jest do zło�enia.” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Czyli Rada Miasta nie mo�e zaj�c stanowiska w tej sprawie , tak?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady odpowiedział: „Rada Miasta nie zaj�ła 
stanowiska w tej sprawie , gdy� podj�ła uchwał� , �e nie b�dzie zajmowa� stanowiska  
w tej sprawie  dzisiaj, nie umieszczaj�c  tego  Wniosku w Porz�dku obrad IV sesji” 
 
Pan Robert Sobieraj 
 
Powiedział: „Ja my�l� , �e Pani Radca prawny  mówi, �e  jest to wniosek który został 
przyj�ty do protokołu i zostanie rozpatrzony” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady powiedzial: 
„Ja to odbieram inaczej. 
Był wniosek, �eby umie�ci� pewien temat na sesji – i Rada podj�ła decyzj� , �e dzisiaj na 
sesji  tego tematu nie b�dzie rozpatrywa� . 
Nie jest natomiast powiedziane (zabronione) ,�e ten wniosek nie wróci na nast�pnej sesji. 
Mo�e wróci� w takiej lub innej formie ,mo�e wróci� bezpo�rednio, mo�e wróci� via 
Burmistrz lub poprzez komisje. 
Nikt tego nie zabrania. Ale dzisiaj Rada Miasta powiedziała, �e tego wniosku na sesji  
dzisiaj  rozpatrywa� nie b�dzie. 
I w kontek�cie tego – pytanie: Jakie s� oczekiwania Wnioskodawców, co do tego wniosku. 
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Zrozumiałem, �e jakie� s�, ale mo�e nie do ko�ca zrozumiałem. Prosz� o precyzyjne 
sformułowanie: Co Rada ma zrobi� ? Co ja jako Przewodnicz�cy mog� zrobi� z tym 
Wnioskiem ? Czego Pa�stwo oczekujecie?” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Rozumiem, �e odpowiedz w tym zakresie jest: Mo�emy go tylko zło�y�.” 
 
Pan Przewodnicz�cy poinformował przedmówc�, �e  zło�ony Wniosek zostanie doł�czony 
do protokołu. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„No to pytam: W jakim trybie mo�na poprosi� Pa�stwa radnych o zaj�cie si� wa�nym 
problemem z �ycia Miasta  jakim jest kultura ? 
Pytam si� : Je�eli wniosek formalny z komisji nie, wniosek z sesji Rady Miasta nie . 
Miasto nie chce realizowa� �adnej polityki kulturalnej .Czy  mo�e s� inne pomysły na ten 
temat ? Lepsze. Mo�e by kto� powiedział .Ja ju� powiedziałem kiedy�  oficjalnie, �e ta 
cz��� �ycia jest poza mn�, ja si� tym nie zajmuj�  i ju� po raz ostatni wypowiadam si� na 
ten temat. 
Natomiast jako fachowiec apelowałem wcze�niej , na komisji , �e dojdzie do dramatu. 
Nikt od miesi�ca nie chce na ten temat rozmawia� .Rozumiem ,�e niczego wi�cej w tym 
zakresie zrobi� si� nie mo�emy. Czuj� si� rozgrzeszony, zrobili�my co mogli�my 
W zwi�zku z tym, �e do mnie dotarło  stanowisko i niemoc chciałbym zło�y� rezygnacj�  
z uczestnictwa w Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu, gdy� wyczerpałem wszelkie 
mo�liwo�ci wpływania na to co si� dzieje w mie�cie w dziedzinie kultury, a nie chce 
ponosi�  odpowiedzialno�ci. 
Stosowne o�wiadczenie na pi�mie zło�� jutro do Biura Rady.” 
 
 
Komunikaty 
 
Pan Janusz  Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta : 
1.  Poprosił Przewodnicz�cych Komisji Stałych Rady Miasta o zintensyfikowanie  prac 
     nad bud�etem, ze wzgl�du  na przewidywany termin sesji – ostatnia �roda lutego. 
     Wi��e si� to równie�  z § 28 ust. 5 Statutu Miasta Sandomierza – powiadomienie wraz  
     z materiałami na sesj� po�wi�con�  uchwaleniu bud�etu przesyła si� radnym  najpó	niej  
     na 14 dni przed sesj�. 
2.  Poinformował, �e protokoły z sesji: 
   - Po zatwierdzeniu przez Rad�  Miasta b�d� opublikowane w internecie. 
   - S� wyło�one „do wgl�du”  w Biurze Rady i zach�cił do czytania protokołów „Bo s� 
      tam cz�sto ró�ne skróty i zapisy nie zawsze oddaj�ce intencje osób wyst�puj�cych – 
      I nie wynika to ze zło�liwo�ci, tylko, po prostu, z ró�nych cz�sto interpretacji”. 
3.  Zwrócił si� do Pa�stwa Radnych - w zwi�zku z powołaniem Komisji Statutowej –  
      o zgłaszanie wniosków i uwag dot. ewentualnych  zmian w Statucie – bowiem  
      zaanga�owanie wszystkich pozwoli na  usprawnienie i przyspieszenie prac nad  
      nowelizacj� Statutu – a w konsekwencji na jego szybsze uchwalenie. 
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Pan Marek Hara�czyk 
 
Zapytał: „Czy podstaw� do pracy nad bud�etem jest materiał, który otrzymali�my - bo 
pojawiła si� informacja, �e b�d� zmiany i otrzymamy nowy projekt”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta : 
„Podstaw� do pracy jest bud�et zło�ony 15 listopada 2006 roku.  
Zadaniem Burmistrza jest przygotowanie projektu bud�etu i zło�enie go  do 
Przewodnicz�cego Rady do 15 listopada -  I do 15 listopada  Pan Burmistrz mo�e robi� 
 z bud�etem co chce. 
Potem My mo�emy robi� z bud�etem co chcemy. 
Ka�dy mo�e zgłosi� propozycj� lub wniosek na posiedzeniu komisji lub na sesji.  
Ten bud�et �yje. S� ró�ne poprawki – Ja nie jestem na bie��co. Wiem, �e  jest poprawka 
Pana Burmistrza. 
Pan Burmistrz  mo�e zgłosi� zmiany w formie autopoprawki ,  a  Radni mog� to przyj�� 
lub nie. 
Ja prosz� Pa�stwa o jedno: Aby�cie si� Pa�stwo nawzajem dyscyplinowali, bo bez 
uchwalenia bud�etu  kto� nie mo�e dosta� pieni�dzy -  a czeka. 
Po to Komisja Bud�etowa składa si� z przedstawicieli wszystkich komisji, aby to wszystko 
razem zebra� i mam nadziej�, �e  przedostatnia lub ostatnia �roda lutego  b�dzie realn� do 
przyj�cia bud�etu’2007. 
 
Ad. 28    
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł IV sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                   Janusz Sochacki 
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