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Protokół nr 20  

 XX Sesji Rady Miasta Sandomierza 

22 grudnia 2015 roku – Ratusz 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001  

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1  

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10:00 

Godz. zakończenia sesji – 11:00 

 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta otworzył XX sesję oraz powitał 

wszystkich przybyłych, w tym Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego, pracowników Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, szefów jednostek podległych Burmistrzowi, wszystkich gości 

oraz przedstawicieli lokalnych mediów.  

 

WI części XX sesji Rady Miasta Sandomierza wzięło udział 20 Radnych – jak w załączonej 

Liście obecności.  

Radny   - Pan Piotr Majewski – nieobecność usprawiedliwiona. 

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 

 

Ad. 2  

Powołanie sekretarza obrad 

 

 Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-   Poprosił o wybór sekretarza dzisiejszej sesji zaproponował kandydaturę radnego – Pana 

Sylwestra Łatkę, który zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XX sesji Rady Miasta. 

- Z uwagi na brak  innych zgłoszeń poddał  pod głosowanie w/w kandydaturę. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził, że Radny – Pan Sylwester Łatka został sekretarzem dzisiejszych obrad. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza– Pan Robert Pytka przystępując do 

realizacji punktu 3. porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące 

porządku obrad XX sesji Rady Miasta.  

            

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 
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- Prosi o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji  projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3 Maja w 

Sandomierzu (przypomniał, że w terminie wcześniejszym zapowiadał  konieczność podjęcia  

takiej uchwały). 

- Projekt uchwały był opiniowany przez  komisję merytoryczną.    

   

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Państwo radni 

otrzymali  w/w projekt uchwały. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza   

 

Powiedział, między innymi: 

- Wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, która  zwiększa wydatki o 343 000 

zł na transport zbiorowy. 

- Uzasadnił wniosek: w/w kwota  nie została określona uchwałą, a na   podstawie  cyt. ”jakiś 
umów”. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny  Sandomierza 

 

Złożył wniosek o zmianę kolejności rozpatrzenia punktu 5. I punktu 6. Porządku obrad sesji- 

jak niżej: 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2015-2029.    

i punktu  

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok: 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 

2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu na 2016 rok. 

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 

5) Koreferat Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 

 

I    rozparzenie w/w  punktów po punkcie 18:  Ad. 18 Przyjęcie Harmonogramu dyżurów 

radnych Porządku obrad XX sesji Rady Miasta Sandomierza.. 

 

W związku z brakiem kolejnych  wniosków  Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie: 

- Wniosek Pana Marka  Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza o wprowadzenie do 

porządku obrad XX sesji  punktu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3 Maja w Sandomierzu. 

Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Rada Miasta Sandomierza  wyraziła zgodę na  rozszerzenie  o w/w projektu chwały porządku 

obrad XX sesji . 

- Wniosek radnego – Pana Roberta Kurosza o zdjęcie z porządku obrad  projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.   

Wynik głosowania: 3 „za”, 13 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”. 
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Przewodniczący Rady stwierdził odrzucenie wniosku formalnego Roberta Kurosza. 

-Wniosek radnego - Pana Jacka Dybusa  o zmianę kolejności rozpatrzenia  punktu  5.  

i  punktu 6. porządku obrad po punkcie  18. Porządku obrad – jak wyżej.   

Wynik głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Rada Miasta zaaprobowała wniosek  Pana Jacka Dybusa. 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Zaproponował kolejność rozpatrzenia punktów porządku obrad XX sesji Rady Miasta  z 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 

- Poddał pod głosowanie  porządek obrad XX sesji  Rady Miasta Sandomierza  

- W  wyniku  głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się stwierdził, że Rada 

Miasta Sandomierza  przyjęła porządek  obrad sesji – jak niżej:  

  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza   

Sandomierza)  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza)  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)     

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo 

Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z.o.o (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej Placu 3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

17. Przyjęcie harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)    

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok: 
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1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 

2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu na 2016 rok. 

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 

5) Koreferat Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 

6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

7) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

20. Komunikaty i informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4  

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił informacje  o bieżących 

sprawach miasta w okresie od 9 grudnia 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku 

 

Ad. 5  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług – opinia pozytywna 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Co roku mamy ten sam problem- przekazujemy do PGKiM  cyt. ”grube miliony” i jak długo 

jeszcze Spółka będzie generować same koszty. 

- Trzeba skontrolować skąd się wzięła ta kwota. 

- Zakupiono z pieniędzy unijnych  nowy tabor, obiecano, ze  koszty zostaną zredukowane a 

one rosną. 
- Pieniądze powinny być przekazywane  do końca I kwartału po  przedstawieniu  rozliczenia 

rocznego.      

Cyt. „ Z czego to jest wyliczone? Czy dlatego, że spółka jest źle zarządzana i ma 

zobowiązania i długi, które chce pokryć z podatków i opłat mieszkańców? Nie wyrażam na to 

zgody.” 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 
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- Wyliczenia są w dokumentacji  zarówno Miasta jak i Spółki. 

- Miasto ma ustawowy obowiązek utrzymania komunikacji miejskiej na terenie swojej gminy. 

- Często kursy są nierentowne, ale potrzeby  mieszkańców, często pojedynczych osób, 

też  muszą być zabezpieczone 

- Obsługując  nierentowne kursy gmina musi pokrywać te różnice.  

- Jest przekonany, że  gdyby kursy były rentowne, to przedsiębiorcy prywatni dawno 

wypełniliby tę lukę.  Cyt. „Nie ma chętnych, dlatego kierujemy tam swój tabor.” 

  

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi: 

- Wie co należy do obowiązków gminy, ale zwraca  uwagę, że Pan  Burmistrz cyt. „nie 

ustosunkował się do aspektów”, które podniósł.  

-  Odniósł się  też  do zawartej umowy między Miastem a Spółką - W umowie wyraźnie 

wskazano, że rekompensata będzie wypłacana najpóźniej do kwietna następnego roku, a do 

końca I kwartału będzie przedstawiona analiza cyt. ”co do wysokości tej dopłaty”.  

- Dzisiaj nie mamy obowiązku podejmować tej uchwały. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

  

Powiedział:  

- Poprzedni  Burmistrz taką umowę  podpisał na okres 5 lat i okres ten upływa dopiero w tym 

roku. 

- Umów należy dotrzymywać.  
 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 

  

Powiedział: 

- Jego zdaniem  Pan Rusak niesłusznie podnosi swoje zarzuty. 

- Miasto ma służyć mieszkańcom.  

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi:  

- Należy wziąć pod uwagę wszystkich mieszkańców, bo być może 90% mieszkańców w 

ogóle nie korzysta z komunikacji miejskiej, a muszą za nią płacić. 
-  Jest jednym z tych (jak zapewne wielu obecnych na tej sali), którzy muszą też ponosić 
koszty z tytułu utrzymania samochodu, garażu, opłacić składkę ubezpieczenia 

komunikacyjnego itd.  

- Nie twierdzi, że nie trzeba pomóc ludziom, którzy nie mają możliwości korzystania z 

własnego środka komunikacji - Należy jednak podjąć działania, które zapobiegną cyt. 

„wyciąganiu  bezprawnie  ręki” po pieniądze, bo PGKiM cyt. „ma  zobowiązania wobec 

wierzycieli, bo trzeba uzupełnić dziurę w budżecie”.  

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza  
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Powiedział:  

- Ma przy sobie bilet  komunikacji miejskiej z Warszawy za 1,70 zł za 20 minut jazdy. 

- W Sandomierzu  cyt. ”w moim wieku jeździ się gratisowo, względnie bilet ulgowy kosztuje 

1,10 zł.” 

- Wszystkie miasta dopłacają do komunikacji miejskiej.  

 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały       

W wyniku głosowania 17 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta  

Uchwały Nr XX/184/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 6  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza   Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i 

Sportu – opinia pozytywna 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radnySandomierz 

       

Zapytał: Czy współfinansujący tę jednostkę wpłacili swoje zobowiązania? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

  

Powiedział, miedzy innymi:  

- Jest trójstronna umowa między Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Starostą 
Powiatu Sandomierskiego i Burmistrzem Sandomierza. 

- W/w  podmioty przekazują środki finansowe na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. ale nie zabezpieczają  one  wszystkich wydatków tej instytucji. 

- Aby w przyszłości uniknąć tego typu  sytuacji - jako Burmistrz - czyni  starania o podpisanie  

aneksu do  umowy lub podpisanie nowej umowy.  

 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i wyniku głosowania 20 „za”, 0 

„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/185/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
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Ad. 7  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

(Wniosek Burmistrza   Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Przewodniczących 

komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług – opinia pozytywna 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta:  

- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

- W wyniku głosowania 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/186/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 8  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza   Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów.     

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

W wyniku głosowania 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/187/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 9  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza   Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta:  
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- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

- W wyniku głosowania 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/188/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 10  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów, po zaopiniowaniu otworzył dyskusję. 
 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

W wyniku głosowania 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/189/2015 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 

Ad. 11  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

- W wyniku głosowania 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/190/2015 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029. 

 

Ad. 12  

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 
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- Powiedział, że salę obrad opuścił radny  Pan Andrzej Bolewski – nieobecność 
usprawiedliwiona. 

  

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Pan Marcin Marzec – Radny  Sandomierza   

 

Powiedział, między innymi: 

-  Cieszę się, że ta uchwała wróciła pod obrady. 

- Porządkuje ona sprawy dróg w naszym mieście. 

- Zachęca  Kolegów radnych do jej przegłosowania.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady 

Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

W wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/191/2015 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

 

Ad. 13  

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię 
Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności. 

Pan Andrzej Juda – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Praworządności – opinia 

negatywna. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

- W wyniku głosowania 2 „za”, 15 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” stwierdził, że  Rada 

Miasta nie podjęła uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej Statutu. 

 

Ad. 14  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo 

Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z.o.o (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącą 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług – opinia pozytywna. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta: 

 - Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 

- W wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, stwierdził 

podjęcie przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/192/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo Budownictwa 

Mieszkaniowego Sp. z.o.o. 

 

Ad. 15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu”  

w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty 

w Sandomierzu”(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącą Komisji 

Nauki, Oświaty Kultury i Sportu. 

 

Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i 

Sportu – opinia pozytywna. 

 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Sandomierzu 

  

Powiedziała: Wkradł się błąd pisarski w podstawie prawnej: zamiast „art. 9, ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”  powinno być: „art. 9a, ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”   

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  

- Powiedział: „Potraktujmy to jako autopoprawkę”. 

- W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  poddał pod głosowanie projekt w/w 

uchwały.   

- W wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/193/2015 

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” 

 

Ad. 16  

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej Placu 3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącej 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
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 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług – opinia pozytywna. 

 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna Sandomierza 

 

Powiedziała, między innymi: 

-  O funkcji jaką pełni obecnie Plac 3 Maja – jest on placem targowym. 

- O  ludziach, którzy na tym placu znaleźli sobie miejsce pracy. 

- W zdecydowanej większości mieszkańcy okolicznych bloków nie są  przeciwni 

prowadzeniu działalności handlowej na tym placu.  

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi: 

- Popiera   przedmówczynię.  
- Na Placu 3 Maja  planowana jest budowa parkingu – Jeżeli zmieni się funkcja tego Placu to  

kto tam będzie parkował ? 

- Uważa, że powinny się odbyć   cyt. „w tej kwestii” konsultacje społeczne. 

 

Pani Mariola Stępień – radna Sandomierza 

  

Powiedziała, między innymi: 

- Należy uporządkować Plac 3 Maja, lecz nie kosztem pozbawienia miejsc pracy, który 

zapewniają byt  wielu ludziom. 

- Plac powinien być bez wątpienia miejscem odpoczynku, ale powinna być też możliwość 
zrobienia tam zakupów.  

- Popiera przedmówców. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 

- Jest przekonany, że każdy z Państwa Radnych bardzo wnikliwie przeczytał paragraf 

pierwszy i odpowiednie paragrafy, które są w nim zawarte.  

- Na sali obrad obecni są Radni, którzy w latach 90.  procedowali poprzednie uchwały, a  

treść których  jednoznacznie wskazuje, że działania zawarte w paragrafie 3 i 4 Burmistrz musi 

podjąć (ponieważ poprzednie zapisy prawa lokalnego nie zostały zniesione jakąkolwiek 

uchwałą). 
- Wielokrotnie Rada procedowała nad przedłużeniem tymczasowego handlu na tym 

Targowisku. 

- Prosi o uważne  czytanie projektów uchwał w kontekście  uchwalonego  wcześniej  prawa. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 

W związku z zapisem w § 1 projektu uchwały zapytał: co na tym terenie  przewiduje 

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego ? 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Ten projekt uchwały  otwiera w  sposób formalny drogę do uporządkowania Placu 3 Maja.  

- Przez wiele kadencji wielu Burmistrzów próbowało tę kwestię rozwiązać – Jako urzędujący  

Burmistrz jest  przekonany, że z tą Radą to się uda.  

- To jest pierwszy krok, aby  ten plac stał się faktycznie rekreacyjno-wypoczynkowy (ale  

z możliwością prowadzenia handlu). 

- Studenci  Politechniki Świętokrzyskiej opracowali 5 koncepcji zagospodarowania Placu  

  3 Maja i w każdej z nich przewidziano handel i usługi.  

- Zapewnia, że konsultacje społeczne trwają, można zgłaszać uwagi do tych koncepcji. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie  obejmuje tego terenu (co ułatwi 

uzyskanie pozwolenia na budowę i  pozwoli płynnie przejść do realizacji zadania).  

- Złożony został wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie tej inwestycji, i już 
wiadomo, że wstępnie został oceniony  pozytywnie.  

- O spotkaniu z  Kupcami z Placu 3 Maja i ustaleniach dotyczących tymczasowego   

przeniesienia  stoisk handlowych na ulicę 11 Listopada. 

 

Pan J. O.*) -  przedstawiciel Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego  

Powiedział, między innymi:  

- Plac jest źródłem utrzymania dla wielu rodzin w Sandomierzu.  

- Miasto nie utrzyma rekreacji bez wpływów z opłat targowych. 

- Należy jeszcze rozważyć inne rozwiązania,  niż przeniesienie handlu na dworzec PKS. 

 

Pan A. P.*) – przedstawiciel Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego  

Powiedział, między innymi:  

- „Tworzymy na Placu 3 Maja miejsca pracy, jest tam 25 podmiotów gospodarczych, które 

nie idą do Ośrodka Pomocy Społecznej po świadczenia tylko utrzymują się z pracy na 

targowisku.” 

- Prosi, aby  wziąć pod uwagę głosy kupców i utrzymać  funkcję handlową na tym Placu. 

 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady 

Miasta: 

- Przeczytał treść uchwały. 

-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

 I w  wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  

 stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/194/2015 

w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3 Maja w 

Sandomierzu 

 

Ad. 17  

 

Przyjęcie Harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta: 
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- Powiedział, że każdy  z Państwa Radnych miał możliwość zapoznania się  
z harmonogramem dyżurów radnych. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie w/w Harmonogram. 

W wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,(Pan Andrzej Bolewski 

– nieobecność usprawiedliwiona) Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził 

podjęcie przez Radę Miasta Harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza 

w  okresie od 5 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku. 

 

Pan Jacek Dybus – Radny  

 

Powiedział, że  zgłasza wniosek formalny o  przerwę  w obradach sesji  i wznowienie  obrad  

XX sesji  w dniu 30 grudnia 2015 roku. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że wniosek jest  

zgodny z treścią Statutu Miasta Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi: 

- Jest to dobra propozycja. 

- Poprawki wniesione do budżetu zostały pozytywnie ocenione przez Komisję. 
- Przerwa w sesji zostanie wykorzystana  do opracowania jednolitego dokumentu 

(uwzględniającego postulowane  zmiany). 

 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady 

Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego - Pana Jacka Dybusa, 

W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, że Rada 

Miasta Sandomierza wyraziła  zgodę na przerwę w obradach XX sesji Rady Miasta 

Sandomierza do 30 grudnia 2015 roku.  

 

         XX sesja Rady Miasta Sandomierza część II 

30 grudnia 2015 roku - Ratusz 

 

Godz. wznowienia sesji – 10:00 

Godz. zakończenia sesji – 12:48 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XX sesji Rady 

Miasta Sandomierza  oraz powitał wszystkich przybyłych, w tym Pana Burmistrza Marka 

Bronkowskiego, pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, szefów jednostek 

podległych Burmistrzowi, wszystkich gości.  

 

W II części obrad XX sesji Rady Miasta Sandomierza wzięło udział 19 radnych jak 

w załączonej Liście obecności.  

Radni: Pan Tomasz Frańczak i Pan Piotr Majewski usprawiedliwili swoją nieobecność. 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  
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Pan  Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Burmistrz Sandomierza wnioskuje  o włączenie do porządku obrad XX sesji Rady Miasta 

Sandomierza  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

-  Państwo Radni otrzymali w/w projekt uchwały. 

- Poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie  porządku obrad XX sesji Rady Miasta 

Sandomierza o w/w projekt uchwały. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził zmianę  
w porządku obrad - jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4.  Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza   

Sandomierza)  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza)  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)     

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo 

Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z.o.o (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe 

Centrum Oświaty w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej Placu 3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

17. Przyjęcie harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)    

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok: 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
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2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu na 2016 rok. 

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 

5) Koreferat Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej. 

6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

7) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz 

21. Komunikaty i informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

22. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

23. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.18  

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2015-2029. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie tryb uchwalania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i tryb uchwalania budżetu gminy (zgodne z  art. 234 

ustawy o finansach  publicznych oraz uchwałą dot. procedury uchwalania budżetu Miasta 

Sandomierza. 

Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących” się. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Przeczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2015-2029. 

 

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza  

 

Przeczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej zawierającą opinię w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029.(jak załącznik do 

protokołu) 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczących komisji stałych 

Rady Miasta Sandomierza o opinie komisji na temat w/w projektu uchwały. 

 

Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Juda – Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 

Sportu – opinia pozytywna. 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia – opinia pozytywna. 
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Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 

pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji Miasta – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - opinia pozytywna. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi: 

- Nie uczestniczył  w posiedzeniu komisji z uwagi na stan zdrowia. 

-  Jest nowa pozycja, której nie było w projekcie budżetu – chodzi o kompleksowe uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych  na kwotę 1 500 000 zł i prosi o kilka słów na temat tej pozycji w 

projekcie. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 

 Powiedział, że jest to postulat Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta -  Chodzi o 

zabezpieczenie środków na uzbrojenie terenów Gęsiej Wólki. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi:  

- To bardzo dobry pomysł, teren będzie uzbrojony, powstaną drogi i miasto może uzyskać 
przychody od potencjalnych inwestorów. 

- W Wieloletniej Prognozie Finansowej  nie uwzględniono środków na przygotowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Sandomierz ma wiele atrakcyjnych 

terenów budowlanych, które czekają na  uzbrojenie. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

   

Powiedział, między innymi: 

-  Wychodzi z założenia, że uzbrojenie terenów Gęsiej Wólki spowoduje wpływy do budżetu 

z tytułu sprzedaży, co pozwoli na  realizację zadań o których mówi radny. 

- Wszystkiego nie da się zrobić w jednym czasie, bo nie mamy na tyle środków finansowych,  

aby realizować zadania na wielu frontach. 

 

Pan Zbigniew Rusak  - radny  

 

Powiedział, między innymi: 

- O potrzebie  ukończenia  budowy ulicy Krukowskiej (ok. 80 rodzin dojeżdża do swoich 

mieszkań okrężną drogą – przez ul. Pallotyńską – pokonując ok. 2,5 km). 

- O możliwości pozyskania  środków unijnych. 
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka -Przewodniczący Rady 

Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2015-2029. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/195/2015  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 

 

Ad. 19  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Przedstawiając uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sandomierza na 2016 rok 

powiedział, między innymi: 

-  Kierując się zasadą zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania miasta i jednostek 

organizacyjnych znajdujących się w strukturze miasta, uwzględniając wnioski i opinie komisji 

i radnych uznał za konieczne skorygowanie pierwotnego projektu uchwały.  

- Projekt budżetu na rok 2016  był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady 

Miasta, w szczególności Komisji Budżetu i Finansów, która po rozpatrzeniu opinii 

pozostałych komisji opracowała swoją opinię i przekazała projekt uchwały do dalszych 

czynności legislacyjnych. - Opracowane stanowisko w sprawie projektu budżetu zostało 

zawarte w protokole, który stanowi podstawę do dokonania kolejnych czynności 

wynikających z procedury uchwalenia budżetu miasta.  

- Jako Burmistrz Sandomierza ma nadzieję, że przedstawiona struktura budżetu będzie 

źródłem zadowolenia  zarówno radnych, jak i wszystkich mieszkańców Sandomierza. - 

Wielkość zapisanych wydatków ściśle powiązana jest z planem dochodów, a te wynikają z 

ograniczonych możliwości źródeł z których pochodzą.  
- Mając na uwadze formalną, prawną i merytoryczną treść projektu uchwały budżetowej 

uprzejmie prosi o rozpatrzenie tej ważnej dla miasta problematyki  w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie naszej sandomierskiej wspólnoty samorządowej.  

- Zwraca się do Rady Miasta z wnioskiem o uchwalenie budżetu miasta na 2016 rok. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

 

Odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok. 

 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza  

 

Odczytała wnioski nie uwzględnione w budżecie na 2016 rok (jak załącznik do protokołu). 

 

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza 

Przeczytała Uchwałę nr 113/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 3 grudnia 2015 roku  (jak załącznik do protokołu). 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie Komisji merytorycznych: 

 

Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Juda – Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 

Sportu – opinia pozytywna. 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia – opinia pozytywna. 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia 

pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji Miasta – opinia pozytywna. 

 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

Odczytał koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów na temat budżetu Miasta 

Sandomierza  na 2016 rok.. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję. 
 

Pan Zbigniew Rusak – Radny 

  

Powiedział, między innymi:  

- Jego  zdaniem ten budżet jest stricte konsumpcyjny, jest powieleniem budżetu z minionych 

lat. Przykładem jest Park Miejski i jego rewaloryzacja - Czy jest to inwestycja pierwszej 

potrzeby i czy ktoś zadał sobie pytanie jakie będą koszty jego utrzymania po zakończeniu 

projektu?  

- Bardzo duże wątpliwości budzi zapis o poniesieniu nakładów finansowych w wysokości 

1 500 000 zł na terenach inwestycyjnych Gęsia Wólka- Czy poniesione nakłady finansowe nie 

przekroczą wartości działek? 

- O planach wyborczych Pana Burmistrza  dot. powołania  Zakładów Zieleni Miejskiej.  

- Zapisy w referacie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów mówiące o utworzeniu 

miejsc pracy to kłamstwo. 

 

Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  

 

Powiedział:  

- Wnioski nie uwzględnione w projekcie budżetu są zasadne.  

- W przypadku powstania nadwyżki budżetowej prosi o realizację  kilku  

projektów. 
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Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi:  

- Składa wniosek formalny o wprowadzenie zmian w budżecie miasta i prosi  o przyznanie 

dotacji celowej w wysokości 250 000 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  

w Sandomierzu na realizację zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla w/w szpitala w zakresie 

sprzętu medycznego. 

-  Powyższy projekt nie powoduje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

- Uważa, że zakup sprzętu wpłynie na rozszerzenie  oferty leczenia oraz pozyskanie  lekarzy 

rezydentów. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 

Zwracając się do przedmówcy powiedział, między innymi: 

- W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu i ten wniosek powinien być skierowany 

do Rady Powiatu i Starosty Sandomierskiego.  

- Miasto współpracuje z Powiatem np. przy inwestycjach  związanych z budowa lub 

remontem  dróg powiatowych w Sandomierzu (Miasto finansuje lub współfinansuje  prace  

związane z tymi inwestycjami). 

- Sandomierz jest jedną z kilkunastu gmin, którą swoim zasięgiem obejmuje Szpital. 

- Nie ma  możliwości  realizacji złożonego przez radnego wniosku. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny 

Radnego - Roberta Kurosza i w wyniku głosowania: 2 „za”, 12 „przeciw”, 5 „wstrzymujących 

się” stwierdził jego odrzucenie. 

 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  

 

Odczytał a następnie złożył na ręce Pana Roberta Pytki – Przewodniczącego Rady Miasta 

Sandomierza „Opinię – stanowisko w sprawie projektu budżetu Miasta Sandomierza na 2016 

rok (jak załącznik do protokołu) 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

 

Powiedział, między innymi: 

- Jeżeli  chodzi o przychody, to na podkreślenie  zasługuje fakt, że nie  zostały podniesione 

podatki. 

- Po stronie  wydatków: zaplanowane  duże inwestycje  przewidziane do realizacji  na 2016 

rok to cyt. „bardzo pozytywna sprawa”, bo  cyt. ”chcemy się rozwijać”. 

-  Ma obawy  czy nasze służby techniczno-inwestycyjne są w stanie udźwignąć ciężar 

realizacji  tych zadań nie przepłacając za nie. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi:  
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- Planowany budżet jest pierwszym od wielu lat, który nie zakłada zobowiązań -  Udało się  
zbilansować  budżet 2016 nie zaciągając kredytu.  

- Przed nami wiele ważnych i odpowiedzialnych działań związanych z inwestycjami, w 

związku z tym Wydział Techniczno-Inwestycyjny zostanie wzmocniony. 

- Zapewnia, ze w przypadku  oszczędności  część  wniosków nieuwzględnionych w budżecie  

zostanie zrealizowanych. 

- W perspektywie najbliższych lat liczy na partnerską współpracę z Panem Starostą: w 

sprawie  Szpitala,  współprowadzenia Muzeum Okręgowego w Zamku oraz wspólnych 

inwestycji.  

- Nie zgadza się z twierdzeniem, że jest to  budżet konsumpcyjny - Inwestycja w Gęsią Wólkę 
spowoduje jej otwarcie, a nie wystąpienie o   środki unijne  byłoby  niewątpliwie grzechem 

zaniechania. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny 

  

Powiedział, między innymi:  

- To bardzo dobrze, że na Gęsiej Wólce powstaną inwestycje – Ma jedynie wątpliwości  dot. 

wartości gruntu, bo to  nie są tereny atrakcyjne dla inwestorów  (teren zalewowy). 

- Co stanie się ze zbrojownią rycerską w przypadku sprzedaży  Kamienicy Oleśnickich. 

-  Ma duże wątpliwości dotyczące realizacji przychodów, a czas pokaże czy gmina nie będzie 

zmuszona do zaciągnięcia zobowiązań. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi: 

- Radny - Pan Zbigniew Rusak  nie przeczytał dokładnie projektu budżetu -  Kwota 1 500 000 

ujęta jest w wieloletnim programie inwestycyjnym.  

- Na Gęsią Wólkę przeznaczonych będzie 400 000 zł. 

 

Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  

 

Powiedział, między  innymi: 

- Apeluje do Kolegów Radnych by wykreślili raz na zawsze ze słownika wyrażenie tereny 

zalewowe.  

- Jedyne tereny inwestycyjne należące do miasta znajdują się w tamtej części Sandomierza.  

- Jest tam uśpiony potencjał. 

 

Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 

  

Powiedział, między innymi:  

- Jeżeli miasto inwestuje w infrastrukturę,  to robi bardzo dobrze – Jeżeli ktoś tam wykupi 

działki i otworzy zakład to będą wpływy z podatków. 

- Jest zdziwiony  wyjątkową  niechęcią radnego – Pana Zbigniewa Rusaka do  inwestowania  

w prawobrzeżnej części  Miasta. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
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Powiedział:  

- Analizował budżety sąsiednich miast i nie widział tak dobrze  skonstruowanego  budżetu jak 

ten przygotowany przez   Burmistrza i Radę Miasta. 

- Jest on dobrze zbilansowany zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów.  

- Zgłosił  wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

- Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2016 rok. 

- W wyniku głosowania 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Robert Pytka stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/196/2015 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

  

Powiedział, miedzy innymi:  

- Dziękuje wszystkim zaangażowanym  w  pracę nad budżetem’2016  oraz państwu radnym 

za  jego uchwalenie.  

- Wyraził przekonanie, że  ten budżet jest  całkowicie realny do wykonania i uda się rozwiać 
ew. wątpliwości niektórych radnych. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 

-  Dziękuje Panu Burmistrzowi  i  służbom Burmistrza oraz wszystkim Państwu Radnym za  

pracę  w Komisjach i życzy  realizacji przyjętego budżetu. 

- Każdy   z radnych reprezentuje określone miejsce i określoną grupę wyborców –  

Wyraża szacunek   za  wypracowanie kompromisu i za szersze spojrzenie na potrzeby Miasta. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

 

Powiedział, między  innymi:  

- Nie było, nie ma i nie będzie takiego budżetu, z którego wszyscy byliby zadowoleni. 

- Dziękuje, że zostało wypracowane  wspólne stanowisko i ma nadzieję, że na koniec roku 

wszyscy będą  bardziej zadowoleni.  

- Liczy na lepszą współpracę ze Starostą, na bardziej  partnerskich warunkach.  

- Uważa, że wszystkie wnioski do budżetu powinny być w Komisji Budżetu i Finansów,  

  i wiele z nich  może być zrealizowanych przy niewielkich nakładach. 

 

Ad.20  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Sandomierz. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Przewodniczącej Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług – opinia pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Robert Pytka Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.   

W wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 

przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XX/197/2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Sandomierz. 

 

Ad.21  

 

Komunikaty i informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił  komunikaty i informacje: 

- W związku z przekazaniem władzy nowemu Wojewodzie Świętokrzyskiemu – Pani Agacie 

Wojtyszek przekazał Jej list gratulacyjny. 

- Udzielił Wojewodzie Świętokrzyskiemu odpowiedzi na pismo  w sprawie ustalenia opłaty 

za wody opadowe.   

- Wpłynęło  pismo mieszkańców ulicy  Wojska Polskiego w Sandomierzu zaniepokojonych 

planami rozbudowy dworca PKS w Sandomierzu. 

- Wpłynęła informacja o stwierdzeniu nieważności uchwał podjętych 18 listopada 2015 roku: 

o stawkach opłaty targowej, stawkach opłaty od środków transportu oraz w sprawie trybu 

uchwalenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych. 

- Towarzystwo Naukowe Sandomierskie poprosiło o zajęcie stanowiska w sprawie zrzeczenia 

się przez nie funkcji założyciela dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium 

Generale Sandomiriense (stanowisko w formie oświadczenia może podejmować Rada 

Miasta).  

-  Państwo Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości - Pan Burmistrz prosi o zapoznanie  się z materiałami cyt. „jak 

najszybciej” z uwagi na konieczność – zgodnie z procedurą-  zasięgnięcia opinii 

Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (prośba o  zgłaszanie ew. uwag, wniosków). 

 

Ad. 22 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
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Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  

  

- Podziękował  wszystkim za dobrą pracę   i równie owocnej życzy w przyszłym roku.  

- Złożył życzenia „Wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności oraz szampańskiej zabawy 

sylwestrowej”. 

 

Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza   

 

Powiedział:  

- Dołącza się do życzeń Przedmówcy.  

- Zapytał o kwestię przekazania Miastu przez PTTK  Bramy Opatowskiej: Czy PTTK 

opuściło już Bramę Opatowską? 

 

Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny Urzędu Miejskiego  

 

Powiedziała: 

- W związku z wyrokiem sądu  Miasto zwróciło się – polubownie -  do PTTK o zwrot Bramy 

Opatowskiej – Niestety bez  efektu. 

-  Sprawa skierowana zostanie do komornika. 

 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza  

 

Powiedział, między innymi:  

- Złożył obietnice,  że podziękuje za organizację – dla Emanuela -  turnieju charytatywnego  o 

puchar Przewodniczącego Rady Miasta.  

- Bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   

 

Powiedział między innymi: 

- W swoim imieniu bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawę –  

w  szczególności  Panu Burmistrzowi i wszystkim którzy odpowiedzieli na apel i wzięli 
udział w charytatywnym turnieju. 

- To bardzo dobrze, że pomagamy, i że potrafimy podzielić się z tymi, którzy mają mniej. 

Jako przedstawiciele społeczności lokalnej powinniśmy  dostrzegać problemy innych, 

zwłaszcza tych którzy  są w potrzebie a nie potrafią lub  nie mają śmiałości poprosić.  
 

Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  

 

Zaapelował  do Pana Burmistrza o rozsądek  przy wycinaniu drzew (pamiętając, że 

przystępujemy do rewitalizacji Parku Miejskiego). 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  

  

Powiedział, między innymi: 
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- Prosi  radnych o zrobienie przeglądu ulic i zgłaszanie nieprawidłowości do odpowiednich 

wydziałów Urzędu Miejskiego. 

- Tylko jeden raz rozmawiał ze  Starostą, a na posiedzenia  Rady Powiatu nie będzie chodził. 

 

Ad. 23  

Zamknięcie obrad. 

 

 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Złożył wszystkim   życzenia  świąteczno- noworoczne, 

- Stwierdził wyczerpanie Porządku obrad sesji,  

- Podziękował wszystkim za udział w sesji  i zamknął XX sesję Rady Miasta Sandomierza. 

 

 

        Robert Pytka 

      Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 

 

 

 

 


