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                                                     Protokół  Nr 6 

                               z   VI  sesji Rady Miasta Sandomierza 

                                 28. stycznia  2015 roku –  Ratusz 

Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.30 
Godz. zakończenia  sesji –  10.50 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  VI sesję 
Rady Miasta zwołaną  na wniosek  7 radnych Miasta Sandomierza w trybie art. 20 ust. 3  
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  w związku  z potrzebą podjęcia   
Apelu  w sprawie  umieszczenia w Programie Budowy Dróg Krajowych   na lata  2014 – 
2023  inwestycji: budowa drogi   krajowej 77 – tzw. Lwowska  Bis oraz odbudowa  starego 
mostu na Wiśle. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powitał wszystkich 
przybyłych na sesję, w tym: Pana  Marka Kwitka – Posła na Sejm RP,  Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu oraz „żywotnie zainteresowanych  stanem dróg na terenie 
Sandomierza” mieszkańców remontowanej ulicy Lubelskiej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między innymi, 
że: 
-  W związku z  tym, że do 30 stycznia br.   trwają konsultacje społeczne  dot.  Programu  
Budowy Dróg  Krajowych na lata 2014- 2023 i  jest szansa   wprowadzenia do tego  
Programu  inwestycji: Budowa drogi S-74, Lwowskiej – bis oraz  odbudowy starego mostu na 
Wiśle w Sandomierzu - wpłynął wniosek  grupy sandomierskich  radnych o  zwołanie sesji 
nadzwyczajnej i podjęcia Apelu w tej sprawie. 
Mieszkańcy miasta  powinni  wiedzieć, że Rada Miasta Sandomierza, Władze samorządowe 
oraz cyt. „nasi przedstawiciele w Sejmie”  walczą o to, aby te przedsięwzięcia – tak istotne 
dla rozwoju regionalnego, dla Miasta  i jego Mieszkańców -  zostały wpisane do tego 
Programu. 
- Poprzez podjęcie tego Apelu   Rada Miasta Sandomierza chce  wzmocnić  społeczny  nacisk  
podczas  konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju 
 
W  VI sesji udział wzięło 19 Radnych Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 
obecności.  
Radny – Pan Janusz Czajka – nieobecność usprawiedliwiona.                    
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Ad. 2 
 
 Powołanie sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  
dzisiejszej sesji Rady Miasta i  zaproponował kandydaturę  Pana Andrzeja Anwajlera – 
Radnego Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Andrzej Anwajler   wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
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głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Andrzej Anwajler   został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3 /4                           Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie  sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie Porządku obrad. 

4. Podjęcie Apelu w sprawie umieszczenia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014 – 2023  następujących inwestycji: 

a) budowa drogi krajowej 77 (Lwowska Bis w Sandomierzu) 

b) odbudowa tzw. starego mostu na Wiśle. 

 
Podjęcie Apelu w sprawie umieszczenia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014 – 2023 następujących inwestycji: 

a) budowa drogi krajowej 77 (Lwowska Bis w Sandomierzu) 

b) odbudowa tzw. starego mostu na Wiśle. 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zabranie głosu inicjatora 
społecznego zbierania podpisów  pod wnioskiem o ujęcie w /w inwestycji w  Programie 
Budowy  Dróg Krajowych  do  2023 roku - Posła  na Sejm RP Pana Marka Kwitka. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
Powiedział, między innymi: 
- Fakt, że w kontrakcie wojewódzkim nie  została ujęta  droga S-74 oraz inwestycja pod 
nazwą „Lwowska Bis i remont  drugiego mostu na Wiśle” wywołało  duże zaniepokojenie 
samorządów i społeczności lokalnych  po obu stronach Wisły  -  również  w Województwie 
Podkarpackim. 
- O  utrudnieniach w ruchu tranzytowym i  związanych z tym sprawach bezpieczeństwa  
wynikających z możliwości korzystania  tylko z jednego mostu.  
- O  drodze  S-74 , która  cyt.: „Łączy dwie bardzo ważne drogi E-12 i E -19. 
 i  która nie znalazła się nawet  na liście  projektów rezerwowych (nie mówiąc już  o 
priorytetowych). Istnieje obawa, że jeżeli teraz ta droga nie znajdzie się  w tym programie, to 
nie należy liczyć na jej realizację nawet po roku 2023. 
 
- Z odpowiedzi na poselską  interpelację złożoną 18 grudnia 2014 roku w tej sprawie 
wynikało, że  jest jeszcze szansa  na wprowadzenie  tej inwestycji do Programu, ponieważ do 
30 stycznia 2015 roku są jeszcze  prowadzone   w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Regionalnego konsultacje społeczne, w których mogą brać udział również  osoby fizyczne. 
- Zgodnie z sugestią  Wiceministra  Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, w oparciu  
o kwestionariusz  zamieszczony  na stronie Ministerstwa,  zapoczątkowaliśmy  akcję 
zbierania podpisów na terenie powiatów: Sandomierskiego i Opatowskiego. 
- Jako Poseł przesłał  stosowne   pismo do Marszałków trzech województw: Łódzkiego, 
Świętokrzyskiego i Podkarpackiego (droga tranzytowa S-74  biegnąca z Niemiec na wschód  
ma przebiegać przez te województwa). 
- Zaangażowani w  sprawę  zostali  również  Prezydenci Stalowej Woli, Tarnobrzega i Niska, 
(Jednym z celów  zawartego  z tymi miastami czwórporozumienia  była budowa  drogi S- 74  
oraz drugiego mostu na Wiśle). 
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- Na zadanie pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad  obejmujący lata 
2014- 2023 zostaną wydatkowane 152 miliardy zł (w tym  środki  unijne oraz z budżetu  
Państwa). 
- I etap  inwestycji, o której mowa  został zakończony  oddaniem do użytku w 2011 roku 
drugiego  mostu na Wiśle, II etap (całość inwestycji) miał być zakończony w 2013 roku.  
- Jeżeli chodzi o Lwowską – bis to  wszystko zostało już przygotowane: wykupiono grunty, 
jest projekt oraz pozwolenie na budowę (przewidywany koszt to 238 mln zł). 
- W poprawkach do Budżetu Państwa , w miesiącu grudniu  Klub „Prawa i Sprawiedliwości”  
zgłosił inicjatywę  pod nazwą  „Lwowska Bis i remont II mostu na Wiśle”-  Niestety  wniosek 
został odrzucony. 
Pozostaje pytanie: dlaczego rządząca koalicja nie ujęła w w/w  Programie  tak ważnej dla  
Sandomierza i całego Województwa Świętokrzyskiego inwestycji.  
Z przykrością  należy zauważyć, że  również parlamentarzyści rządzącej koalicji  
 z Województwa Świętokrzyskiego zagłosowali przeciwko tej poprawce do budżetu. 
- Kończąc wypowiedź prosi Państwa Radnych  i  Pana Burmistrza  o poparcie podjętych już 
działań oraz skierowanie Apelu do Ministerstwa Infrastruktury z nadzieją , że postulaty 
zostaną uwzględnione.  
 
Pan  Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, że dziękuje 
Radnym, którzy wsparli Mieszkańców Sandomierza włączając się  w  inicjatywę  zbierania 
podpisów. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że: 
- W swojej kampanii wyborczej we wrześniu i w październiku mówił na temat „Lwowskiej – 
Bis” i II moście na Wiśle, o tzw. grzechu zaniechania i o tym , że ówczesny burmistrz  tego 
nie dopilnował. 
Władze Miasta poprzedniej  kadencji powinny  przysłowiowo „uderzyć się w pierś”,  
- Widząc potrzebę zajęcia się jak najszybciej tą sprawą w  styczniu wystąpił z pismem do 
Ministra Infrastruktury z prośbą  o uzupełnienie  Programu o te dwie inwestycje. 
- Przeprowadził w tej sprawie rozmowy z Marszałkiem Kazimierzem  Kotowskim  oraz  
parlamentarzystami z Województwa Świętokrzyskiego  i cyt. „Mam  obiecane, że ten zapis , 
to uzupełnienie będzie dokonane”. 
- Cieszy się z inicjatywy Radnych Miasta Sandomierza, którą  odbiera jako formę  poparcia 
dla  działań wcześniejszych. 
- Ma nadzieję, że Apel zostanie przyjęty jednogłośnie i pomoże w osiągnięciu  celu. 
 
Pan  Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział: 
- Każdy głos w tej sprawie  jest niezwykle istotny. 
- Należy mieć świadomość, że Państwo Polskie przygotowując się do  realizacji zadania 
poniosło  już znaczące koszty  i jak wynika  z odpowiedzi na  poselską interpelacją –  o której  
już była mowa – cyt. „Uprzejmie  informuję, że dotychczas  na realizację przedmiotowej 
inwestycji kwestia drogi krajowej 77 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poniosła koszty wysokości 4,8 mln zł”. 
- Kontynuowanie  zatem tych prac  jest  konieczne, nie tylko z uwagi  na potrzeby  naszego 
miasta i jego mieszkańców – Również dlatego , aby  „Ten publiczny  grosz  nie został 
zmarnowany”. 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść Apelu – jak niżej. 
 



 

4 
 

             „W związku z rozpoczęciem konsultacji  publicznych  dotyczących „Programu  
budowy  dróg krajowych na lata 2014-2023” Rada Miasta Sandomierza apeluje, aby te 
przedsięwzięcia – tak  niezwykle istotne  dla Sandomierz, jego mieszkańców a także  dla 
rozwoju regionalnego – zostały  ujęte w tym Programie. 
               Dokumentacja projektowa została w całości wykonana. Ponadto  zostały  
wywłaszczone tereny pod inwestycję, za które zapłacono odszkodowania. 
Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju określa cele i priorytety inwestycyjne, które 
będą  realizowane do 2023 roku. Okazuje się, że  w wymienionym  projekcie nie 
uwzględniono rozbudowy drogi krajowej nr 77(ulicy Lwowskiej  oraz Lwowskiej- Bis) wraz  
z budową  mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu  nawet na liście rezerwowej. 
W trosce o dobro mieszkańców Sandomierza i całego regionu oczekujemy  szybkich decyzji 
na szczeblu rządowym i wojewódzkim w zakresie wpisania do  realizacji inwestycji – 
Budowa drugiego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu wraz z budową ulicy Lwowskiej – 
Bis w ciągu drogi  krajowej nr 77.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Z uwagi na brak zgłoszeń w dyskusji poddał pod głosowanie  treść Apelu. 
Wynik głosowania:19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  przyjęła  jednogłośnie 
 
                                                  Apel 
w sprawie umieszczenia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 
następujących inwestycji: 

a) budowa drogi krajowej 77 (Lwowska Bis w Sandomierzu) 

b) odbudowa tzw. starego mostu na Wiśle. 

 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
-  Podziękował za jednomyślne  podjęcie Apelu. 
- Powiedział, że jeszcze w tym tygodniu jest umówiony na spotkanie z Dyrektorem 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. 
 
Ad. 6 
                                             Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  VI sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 


