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Protokół nr 24  

z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza  

28 kwietnia 2016 roku – Ratusz 
 

Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 11.50 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXIV sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza, 
podległych Mu pracowników, Panie i Panów Radnych, oraz  cyt.: „niezmiernie miło wita” 
młodzież z I Gimnazjum w Sandomierzu. 
  
W XXIV sesji wzięło udział 20 Radnych – jak w załączonej Liście obecności. 
Radny – Pan Tomasz Frańczak – nieobecność usprawiedliwiona. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan  Robert Pytka poprosił o wybór 
sekretarza dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Roberta Kurosza. 

W związku z tym, że Pan Robert Kurosz nie wyraził zgody na pełnienie funkcji 
sekretarza obrad, Przewodniczący Rady Miasta zaproponował kandydaturę Radnego – Pana 
Sylwestra Łatki, który zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XXIV sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 

W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Radny – Pan  Sylwester Łatka – został 
sekretarzem dzisiejszych obrad. 

Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji punktu 3. 
porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XXIV sesji 
Rady Miasta Sandomierza.         
    

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

Złożył wniosek o: 
- Zdjęcie z porządku obrad XXIV sesji punktu 4. Informacja Burmistrza Sandomierza  
o bieżących sprawach Miasta. 
- Rozszerzenie porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta o projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza – w/w wnioski uzasadnił. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
- Wyraził sprzeciw wobec wniosku formalnego Burmistrza dotyczącego zdjęcia z porządku 
obrad punktu 4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
- Powiedział, między innymi, cyt.: „Za co Pan bierze pieniądze”?, „Czego się Pan boi”? „To 
jest obowiązek statutowy”. 
 
Pan Marek  Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Informację przedstawiał na sesji 2 tygodnie temu. 
- Jak zawsze Miasto realizuje swoje ustawowe obowiązki. 
- Na kolejnej sesji, za 2-3 tygodnie, przedstawi kolejną Informację. 
 
Pani Teresa Prokopowicz - Radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi: 
-  Zgodnie z przepisami można wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady.  
- Jako obywatel tego Miasta i wyborca z niepokojem obserwuję rosnącą agresję, która nie 
służy dobru Miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przytoczył stosowny zapis ustawowy dotyczący zmiany porządku obrad sesji Rady Miasta. 
- Stwierdził quorum. 
- Zwrócił się do Pana M. S.*) – Mieszkańca Sandomierza (który w tym punkcie porządku 
obrad  chciał zabrać głos n/t spraw Miasta) informując Go, że jako były radny Sandomierza  
powinien znać Statut Miasta Sandomierza i związane z nim ograniczenia. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wypowiedź Radcy Prawnego odbiera osobiście. 
- Uważa, że Pani Radca nie jest obiektywna w ocenie sytuacji , a  cyt.: „Prywatne wywody do 
koleżanki w domu”. 
- cyt.: „Wczoraj zapadł wyrok WSA…” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Odebrał głos radnemu – Panu Zbigniewowi Rusakowi (i prosił o odnotowanie tego  
w protokole z sesji Rady  Miasta). 
- Poddał pod głosowanie:  

• Wniosek formalny Burmistrza Sandomierza o zdjęcie  z porządku obrad sesji 
punktu 4. Informacja Burmistrza Sandomierza  o bieżących sprawach miasta. 

Wynik głosowania: 16 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosu.  
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktu  4. Informacja 
Burmistrza Sandomierza  o bieżących sprawach miasta. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że radny 
Pan Zbigniew Rusak opuścił salę obrad XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 

• Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji  punktu: Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosu.  
 
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na wprowadzenie  do porządku obrad sesji punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
           Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – cyt.: „aby 
nie burzyć porządku obrad”  XXIV sesji Rady Miasta, zaproponował umieszczenie   
rozpatrzenia projektu uchwały wprowadzonej na wniosek Burmistrza Sandomierza przed 
dotychczasowym punktem 17. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” i poddał pod głosowanie zaproponowany – 
jak wyżej – porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad  XXIV sesji – 
jak niżej: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/240/2016 Rady Miasta  
    Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
    Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2016 r. zadania pn. „Wymiana nawierzchni na  
    ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu”.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  
     na lata 2016 – 2029.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
     odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
      pojemnik.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
      letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-     
      wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
     w   zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli    
     nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
     Miasta Sandomierza.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta  
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     Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych  
     usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów  
     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz  
     wysokości cen za te usługi. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za  
      gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za     
     gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  
     warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
18. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Miasta  
      Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   
      działalność pożytku publicznego. 
19. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za  
      rok 2015. 
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. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - udzielił głosu organizatorom konkursu 
plastycznego o  Żołnierzach Wyklętych: cyt. „Pani Basi…….. i Panu Maciejowi Stępniowi”,  
którzy na ręce Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza – złożyli 
podziękowania za objęcie patronatem tego konkursu oraz ufundowanie nagrody. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Podziękowania należą się wszystkim Mieszkańcom, bowiem były to środki z budżetu 
Miasta. 
- Dziękuje za tę inicjatywę, bo wszelka działalność, która promuje tradycję i przywraca 
pamięć jest bardzo ważna. 
 
Do podziękowań dla organizatorów konkursu dołączył się Pan Robert Pytka - 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: „Dziękuje za to wspaniałe przywracanie pamięci 
o tych, dla których najważniejsza była niepodległa, suwerenna i prawdziwie demokratyczna 
Rzeczypospolita”.  
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.         

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/255 /2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 5   
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/240/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2016 r. zadania pn. „Wymiana 
nawierzchni na ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta.  
        
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Z  uwagi na obecność młodzieży szkolnej powiedział, między innymi: 
- O degradacji nawierzchni ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu. 
- Ulica Staromiejska jest we władaniu Starosty Powiatowego w Sandomierzu, który nie jest  
w stanie sprostać finansowo pracom koniecznym do przeprowadzenia (kanalizacja sanitarna, 
burzowa, wymiana nawierzchni, oświetlenie itd.). 
- Została zatem podjęta decyzja o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez Miasto 
Sandomierz.  
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/256/2016 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  

w 2016 r. zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu”. 
 

Ad. 6 
Podjęcie uchwały Nr XXIV/257/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta.  
  
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały Nr XXIV/257/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 

Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię 
Przewodniczącego komisji merytorycznej Rady Miasta.     
    
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to kolejna uchwała, która przesuwa środki budżetowe z zadania: remont ulicy  
Maciejowskiego i Cieśli (dotyczy to również ulicy Dobkiewicza i Schinzla). 
- Chciałby wiedzieć, czy to zadanie będzie realizowane w roku 2016 lub 2017? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W wyniku przetargu - dla obu wymienionych przez Radnego  inwestycji - został wyłoniony 
wykonawca (w przyszłym tygodniu zostanie podpisana stosowna umowa). 
- W wyniku w/w przetargu zostały zaoszczędzone pieniądze – stąd przesunięcie. 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji oraz z uwagi na brak wniosków, Pan 
Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod głosowanie projekt uchwały  
sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/258/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię 
Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta.     
 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza  

 
Prosi o poprawienie kolejności paragrafów w projekcie uchwały. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
– (przypominając o poprawieniu numerów paragrafów), poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały Nr XXIV/259/2016 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 

Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016 – 2029. 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię 
Przewodniczącego komisji merytorycznej Rady Miasta.  

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

  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXIV/260/2016 
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

 na lata 2016 – 2029 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik. 
 
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. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/261/2016  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczących 
komisji merytorycznych Rady Miasta. 
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Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/262/2016 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 
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. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIV/263/2016 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta 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 M. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że przed kilkoma miesiącami pytał „Co się dzieje w mieście ?” 
i nie uzyskał odpowiedzi. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że dyskusja  
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w danym punkcie porządku obrad dotyczy konkretnego tematu: w tym przypadku  projektu 
uchwały dot. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza” 
 
Pan M. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
  
Powiedział, że nie wie kiedy ma zabrać głos. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że jest punkt w porządku obrad sesji: „Wolne wnioski, sprawy różne”. 
 
Pan M. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
„Ja się składam na wasze diety.” 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
„A ja na pańską.” 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka - Przewodniczący 
Rady Miasta: 
- Powiedział, że nikt nikogo na sesji nie cenzuruje, ale wskazuje, kiedy można zabrać głos  
w danej sprawie. 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/264/2016  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącą komisji 
merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania; 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały Nr XXIV/265/2016 
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 
grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 
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. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIV/267/2016 
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącą komisji 
merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna 
 
 Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXIV/267/2016  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok  
 
 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że jest to  projekt 
uchwały wprowadzony do porządku obrad  na dzisiejszej sesji i poprosił o opinię 
Przewodniczącego  Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.  
       
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.  
 
Pan Jacek Dybus powiedział, że są to środki przyznawane w ramach Szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi państwami Unii Europejskiej (wkład własny miasta to 9200 
zł, dofinansowanie  – 50 000 zł).        
  
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
 Powiedziała, między innymi: 
- Projekt dotyczy promocji literatury związanej z Sandomierzem. 
- Od maja br.  rozpocznie się cykl spotkań z pisarzami, poetami i cyt.: „Literatura zagości  
w przestrzeni Miasta”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że dziękuje pracownikom Sandomierskiego Centrum Kultury, Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu za ten projekt, bowiem 
każda dodatkowa złotówka pozyskana na uatrakcyjnienie oferty dla mieszkańców i osób 
przyjezdnych jest bardzo cenna. 
- Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIV/268/2016  

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
  
Ad. 18 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  
działalność pożytku publicznego. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że każdy z Państwa radnych miał możliwość zapoznania się z w/w   
Sprawozdaniem. 
- Zapytał czy są jakieś pytania, wnioski dotyczące dokumentu ? – Brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku publicznego. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła  
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Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Miasta  Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 
 
Ad. 19 
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za  
rok 2015. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że każdy z Państwa radnych miał możliwość zapoznania się ze  Sprawozdaniem 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za rok 2015. 
- Poprosił o opinię Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
 
Pani Mariola Stępień - Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia - powiedziała, że komisja której przewodniczyła, zaopiniowała w/w 
Sprawozdanie pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zapytał, czy są jakieś pytania, wnioski dotyczące dokumentu ? – Brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu za rok 2015. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła  

Sprawozdanie 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za rok 2015. 

 
Ad. 20  
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Podziękował za obecność na sesji młodzieży, dla której  była to – należy mieć nadzieję -   
lekcja demokracji.  
-  Przedstawiając  komunikaty i informacje powiedział , między innymi o: 

• Konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych (jeszcze nie 
wszyscy radni dopełnili formalności). 

• Zaproszeniu na kolejny wernisaż do Biura Wystaw Artystycznych. 

• O uczestniczeniu w zbliżających się obchodach Święta Flagi (2 maja) oraz 
Święta 3 Maja (szczegóły na plakacie). 

• Marszu dla życia, który odbędzie się pod patronatem Jego Ekscelencji 
Biskupa Sandomierskiego – Krzysztofa Nitkiewicza oraz Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza (15 maja, godz.14. Kościół Św. 
Józefa). 
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• Możliwości przeprowadzenia badań podczas Konferencji dotyczącej  
problemów zdrowotnych - Inicjatywa Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sandomierzu. 

• Obchodach  50-lecia  Klubu Piłki Ręcznej w Sandomierzu. 

• Nocy Muzeów – 14 maja br. zaprasza Dyrektor Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o złożonych przez radnych 
interpelacjach. 
 
Ad. 21  
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił Państwa radnych do zgłaszania  
w dniu dzisiejszym interpelacji i zapytań. 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Była zapowiadana przez PEC Sandomierz obniżka cen za centralne ogrzewanie. 
- Jakiej wysokości będzie to obniżka i od kiedy ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Obniżka cen będzie obowiązywać już od miesiąca maja br. (średnio 5 %). 
- Będzie zróżnicowana w zależności od kotłowni. 
 
Pan Robert Piątek – Zastępca Prezesa PEC  Spółka z o.o. w Sandomierzu 
 
 Powiedział, między innymi: 
- Taryfa została zatwierdzona 15 kwietnia bieżącego roku i będzie obowiązywała od 1 maja. 
- Wysokość obniżki będzie zróżnicowana. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że na obrzeżach Sandomierza zaobserwował na kilku działkach zalegające  
śmieci. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Całe Miasto powinno być uporządkowane. 
- Uczulił patrole Straży Miejskiej: są wydawane stosowne zalecenia i wskazywane terminy na 
uporządkowanie działek. 
- Powyższe będzie egzekwowane. 
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Pan Andrzej Bolewski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Zobowiązaniu właścicieli terenu przyszłej Lwowskiej bis o uprządkowanie działek. 
- Problemie remontu ulic  po powodzi w cyt.: „tamtej części Miasta”. 
-  Tzw. Rewirowych – Inicjatywa Pana Burmistrza cyt.: ”sprawdza się”. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 

Powiedział, że w związku z wizytą w Sandomierzu Pana Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego nie będzie uczestniczył w dalszej części obrad XXIV sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 

Pan Robert Kurosz  - radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- 17 kwietnia br. odbyło się otwarcie sezonu turystycznego – impreza udana, ale na przyszłość  
teren powinno zabezpieczać więcej osób (jeden pracownik Straży Miejskiej to stanowczo za 
mało). 
- Prosi o uprzątnięcie terenu targowiska od strony ulicy Jana Pawła II – od ponad pół roku  
leży gruz, kamienie i inne odpady. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Aby w ramach planowanych w maju br. spotkań  Burmistrza Sandomierza z Mieszkańcami 
wziąć pod uwagę również Szkołę Podstawową Nr 3 w Sandomierzu. 
- O prośbie działkowców o utwardzenie drogi w kierunku działek. 
- O dodatkowym przystanku linii „8”. 
- O przewróconym znaku drogowym przy wjeździe na ulicę Wielowiejską (mówi o tym od   
4 tygodni).  
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O wjeździe z mostu na Wiśle w kierunku ulicy Powiśle. 
- Kiedy Miasto zagospodaruje teren po byłym LOK-u (np. na parking). 
 
Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O wyjątkowej atrakcji Sandomierza jakim jest Wąwóz Królowej Jadwigi (który wymaga 
wyjątkowej opieki). 
- Prosi, aby w parku Piszczele zwiększyć ilość ławek. 
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Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek 
 
Powiedziała, między innymi o: 
- Uporządkowanie tzw. „Polany Księżycowej” w Parku Piszczele. (krzaki, chwasty, śmieci). 
- Uszkodzonym asfalcie na ulicy Króla 4. 
- Podjęcie działań w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony kierowców - poruszanie się  
z dużą prędkością na ulicy Koseły i Armii Krajowej. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Polana Księżycowa jest własnością prywatną – Właściciel został zobowiązany do  
utrzymania terenu w czystości. 
- Park Piszczele jest administrowany przez MOSiR i przy przyjmowaniu kolejnego budżetu 
należy wziąć pod uwagę zwiększenie środków finansowych  na ten cel. 
 
Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 
 
Prosi w imieniu Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego 15  
o uporządkowanie terenu (dotyczy to również studzienki kanalizacyjnej). 
 
Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O potrzebie uporządkowania ulicy Okrzei. 
- Mieszkańcy ulicy 15 Sierpnia zwracają się o nadzór nad sprzątaniem w/w ulicy – liście 
kasztanowców zaśmiecają prywatne posesje. 
 
Pan Witold Wawszczyk - Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym UM 
Powiedział, między innymi: 
- Została podpisana umowa na naprawę dróg – od najbliższego poniedziałku będą 
remontowane drogi żwirowe, w dalszej kolejności łatane dziury.. 
- W ciągu 3 tygodni wszystkie drogi gminne powinny być naprawione. 
 
Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Prosi o wycięcie chwastów przy ulicy Lubelskiej. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi : 
- O sandomierskich wąwozach. 
- Zapytał o ew. możliwość pozyskania  funduszy na w/w wąwozy. 
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Pani Mariola Stępień – Radna Sandomierza  
 
Prosi o dokończenie placu zabaw przy ulicy Schinzla w Sandomierzu (za dużo piasku, za 
mało powierzchni utwardzonej). 
 
Pan Witold Wawszczyk -  Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym TI 
 
Powiedział, między innymi: 
- Piasek jest nawierzchnia bezpieczną. 
-  Jeżeli zostaną zabezpieczone środki  finansowe  w budżecie miasta, to można wykonać  
w umówionym zakresie powierzchnię poliuretanową. 
 
Pani Mariola Stępień – radna Sandomierza  
 
Zapytała: czy wszystkie środki przeznaczone na wykonanie placu zabaw zostały już 
wykorzystane? 
 
Pan Witold Wawszczyk -  Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym TI 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie odpowie teraz. 
- Do tematu można wrócić – obiekt jest na gwarancji. 
- Jest możliwość poszerzenia zakresu prac (należy podjąć w tym celu stosowne kroki). 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Powierzchnia bezpieczna była zaplanowana, ale została cyt.: „wycięta” ze względu na 
oszczędności (z zapewnieniem, że zostanie wykonana w okresie późniejszym). 
- Obecnie część urządzeń jest uszkodzona i wymaga naprawy. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
- Powiedział, między innymi: 
- Aby nie projektować placu zabaw na sesji. 
- Jako zarządca ma kilka placów zabaw, które co roku są kontrolowane przez Nadzór 
Budowlany Starostwa Powiatowego. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi o: 
- Wzroście opłat za  korzystanie z Cmentarza Komunalnego, które powinny skutkować  
wykonaniem np. jednej alejki z kostki, wzmocnieniem terenu cmentarza (cyt.: „tam jest dużo 
do zrobienia”). 
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- Zwiększeniu ilości ławek na Starym Mieście podczas imprez  - zwłaszcza w soboty 
i niedziele. 
- Podjazdach dla niepełnosprawnych na Starówce (sprawa nadal nie rozwiązana). 
- Wydłużenie  kursu MKS od szpitala, przez Gołębice do centrum Miasta. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza   
 
Powiedziała, między innymi: 
- Cmentarz Komunalny wymaga nie tylko doinwestowania, również dobrego zarządzania. 
- Teren Cmentarza Komunalnego zabezpiecza potrzeby Mieszkańców na najbliższe 15 lat 
(planowana jest również  budowa kolumbarium). 
-  Dodatkowe ławki, to dodatkowy koszt (w przypadku dużych imprez zawsze są  
przygotowywane dodatkowe miejsca siedzące). 
- Zwiększenie ilości kursów MKS jest w rękach Państwa radnych. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: Kto ma przygotować podjazdy na chodniki dla osób niepełnosprawnych ? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
 
Powiedział, że ta dyskusja powinna się odbywać na Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Prosi, aby w weekendy - wzorem miejscowości wypoczynkowych - organizować występy 
kapel, zespołów ludowych itp., żeby cyt.: „Starówka tętniła życiem”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że gdyby Naczelnicy Urzędu Miejskiego zamiast siedzieć za biurkami przejechali 
przez miasto, to interpelacji byłoby o 30 % mniej. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział o zagrożeniu związanym z wywożeniem gruzu na Pieprzówki. 
 
Pan M. S.*) – mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Kilka miesięcy temu pytał Pana Burmistrza o konkretne sprawy i nie otrzymał żadnej 
odpowiedzi. 
- Jeżeli Grupa Zakupowa kupuje tańszy prąd, to dlaczego rośnie cena wody ? 
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- Wnioskuje, po raz kolejny, o bezpłatną komunikację miejską w Sandomierzu (wzorem 
innych miast). 
- Czy otrzyma odpowiedz  teraz ? 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
Powiedział: 
-  Na te pytania powinien odpowiedzieć Pan Burmistrz. 
- Jako były radny Sandomierza, Pan Maciej Skorupa powinien wiedzieć że organem 
wykonawczym jest Pan Burmistrz. 
 
Pan M. S.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Podziękował radnemu – Panu Wojciechowi Czerwcowi – cyt.: „Za to jak działa, jak się  
zajmuje sprawami Miasta Sandomierza”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   
 
Powiedział, że sandomierscy radni hojnie obdarowują Społeczny Komitet Odbudowy 
Cmentarza Katedralnego, również uczestnicząc w kweście w Dniu Wszystkich Świętych  
i w Dzień Zaduszny. 
 
Ad. 22  
Zamknięcie obrad. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXIV Sesję Rady Miasta. 
 
           

           Robert Pytka 
                               Przewodniczący 

                                                                                        Rady Miasta Sandomierza  
 
             
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym    
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 
dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej. 

 

          


