
 1 

 
. 
 
 
 
                                 
                                                        Protokół  Nr 18                                   
                                     z  XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                             16 maja  2012  roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 14.35  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana 
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Marka 
Juszczyka -  Prezesa PTTK w Sandomierzu,  dyrektorów podległych i  współpracujących  z 
Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz 
Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pani Tamara Socha – Dyrektor  ZEAS 
Pani Jolanta Gawron – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR   
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
        
                       W XVIII   sesji udział wzięło 18  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.  
Radni: Pan Andrzej Bolewski, Pan  Marek Chruściel i Pan Krzysztof NiŜyński  
usprawiedliwili  swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
                                     Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
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Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Marcina Marca. 
 
Radny – Pan Marcin Marzec  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Marcin Marzec  został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując   do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad powiedział, Ŝe prosi o korektę w punkcie 4: Jest  protokół  Nr XIII,  
powinno być protokół Nr XV. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
- Poprosił o rozszerzenie  Porządku  obrad sesji o dwa punkty: Projektu uchwały w sprawie 
ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Miejską Sandomierz.  
 oraz o podjęcie Apelu  skierowanego do Rektora WSH-P. 
- Przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian. 
- Dokumenty dotyczące w/w dokumentów Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wobec braku dalszych  zgłoszeń dotyczących zmian w  Porządku obrad  XVIII sesji Rady 
Miasta  oddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza Sandomierza:  
1.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz.  
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”, 
2.  Apel Rady Miasta Sandomierza do Rektora WSHP „Studium Generale Sandomiriense” w 
Sandomierzu 
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”, 
- Powiedział, Ŝe przed sesją Państwo Radni otrzymali    drugą wersję Porządku obrad  XVIII 
sesji Rady Miasta  (dzisiejsza data w prawym, górnym rogu ) uwzględniającą   przyjęte 
zmiany  - jak wyŜej. 
- Poddał pod głosowanie w/w Porządek obrad  XVIII sesji. 
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta – jak niŜej:   
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.  
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6. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto  

       jest fundatorem. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Przestrzennego  osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz 1 (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb 
komunalizacji mienia. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 30 listopada 2011  roku w sprawie  trybu postępowania  o udzielenie dotacji dla 
spółek wodnych działających na terenie  gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na 
      realizację zadania pod  nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego 
      Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu”  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

  11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli przyjęcia przez miasto Sandomierz  
          z    dniem  1 stycznia 2013 roku roli organizatora  Muzeum Okręgowego  
          w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami  –  
          Województwem  Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. (Wniosek Burmistrza  

        Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 roku pomocy 

rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci przekazania wydawnictw 
ksiąŜkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia  w 
Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację  w 2012  roku zadania: utrzymanie bieŜącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez   Biuro   Wystaw   
Artystycznych   projektu  związanego z promocją   twórczości artystów Ziemi  

      Sandomierskiej „Porównania” (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok  
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
       rok (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały  o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
      23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  
      miejskiej.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku    

          miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w Gminie Miejskiej 
          Sandomierz.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy  
          Miejskiej  Sandomierz. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

20.  Przyjęcie Sprawozdania  z realizacji  Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miasta Sandomierza   
       z dnia  23 lutego 2011 roku  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  
       UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.  
       (Referuje Burmistrz  Miasta Sandomierza) 
21.  Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów radnych Miasta Sandomierza. 
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22.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23.  Apel Rady Miasta Sandomierza do Rektora WSHP „Studium Generale Sandomiriense” w 
Sandomierzu 
24. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o 
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.                                    
25. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
26. Zamknięcie obrad.                                                                                                        
        
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołów z XVI i XVII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokóły z XVI i XVII   sesji Rady Miasta Sandomierza  były wyłoŜone  do wglądu w 
biurze Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokoły z XVII i XVII sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw, 1 „wstrzymujący się „ od głosu -  Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołów  z XVI i XVII 
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił 
Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 20.03.2012roku 
do 15.05 2012 przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza  

w dniu  16 maja 2012r. 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałam zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałam zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałam uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałam sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałam inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                               
2. wydawałam akty normatywne, tj.:   12 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałam akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie  17 
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 Wydział Nadzoru Komunalnego  

 
1. Wykonano dwa odcinki chodnika oraz schody przy Skate Parku ul. Baczyńskiego. 
2. Wykonano remont chodników przy ul. Maciejowskiego i Zielnej. 
3. Wykonano dobudowę oświetlenia przy ul. Pogodnej 
4. Wykonano remont dróg o nawierzchni tłuczniowej tj. Zamiejska, Czereśniowa, 
Dobkiewicza-boczna, Klonowa, Błonie-boczna. 
5. Wykonano remonty chodników przy ul. Portowej, Słowackiego  
i Kościuszki. 
6. Wyłoniono wykonawcę na realizacje usługi na okres 2 lat – konserwacja oświetlenia 
stanowiącego własność gminy. 
7. Trwają prace związane z wykonywaniem remontów cząstkowych dróg o nawierzchni 
bitumicznej. 
8. Trwają prace związane z wykonanie m remontu chodnika wokół Katedry.  
 

Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

1. Zawarto umowę na  wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Sandomierzu. 
2. Przygotowano dokumentację przetargową do przetargu nieograniczonego na budowę 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu rządowego „Radosna 
szkoła”. 
3. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę włączenia kanalizacji sanitarnej z 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Mokoszyńskiej do 
zaprojektowanej kanalizacji w osiedlu Mokoszyn. 
4.  23 marca 2012 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa placu  targowego przy Placu 3 Maja w 
Sandomierzu w ramach Programu Mój Rynek". 
5. 3 kwietnia 2012r., podpisana została umowa na opracowanie koncepcji budowy tras i 
ścieŜek rowerowych w Sandomierzu. 
6. Przygotowano a następnie w dniu 20 kwietnia 2012r. złoŜono wniosek o 
dofinansowanie do Programu "Mój Rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. 
7. Wybrano wykonawcę na wykonanie dokumentacji technicznej:  1. Przebudowę      ul. 
11 Listopada, 2. Budowę ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego 3. 
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej  i Gołębickiej.  
8. Trwają prace przy budowie ulicy Nowej w Sandomierzu. 
9. Trwają procedury przetargowe na zadania: Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i 
krawęŜników wraz z poboczem  
i skarpą ulicy Topolowej w Sandomierzu” oraz „Remont nawierzchni z kostki granitowej 
i betonowej wraz  
z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale 
Górne, Zamkowa i śydowska   
w Sandomierzu”. 
10. Wybrano wykonawcę na zadanie: „Zaprojektowanie  
 i przebudowa ulicy Holowniczej w Sandomierzu”. 
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11. 4 maja 2012r., podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych 
zadania pn.: Odbudowa schodków terenowych W-1 leŜących na przedłuŜeniu ul. Bocznej, 
Długosza „Kozie schodki”. 
12. 11 maja 2012r., wydano decyzję pozwolenie na "Budowę  przedszkola Nr 5 w 
Sandomierzu przy ul. Portowej. 
13. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane 
do realizacji w bieŜącym roku.  
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

       
1. W zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.  

-  zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości  
w formie darowizny 

2. W zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 62 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 
działalnością. 

        -zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz 
 

3.   W zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 2 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości. 
       - wydano 1 decyzji podziałowych z urzędu. 

4.   W zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności 15 raty za przekształcenie 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
5. W zakresie rolnictwa:   

- wydano 24 decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 
Wydział Finansowy 

1. Przeprowadzono 7 kontroli podatkowych. 

2. Wydano  10 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej. 

3. Wystawiono 19 wezwań przesądowych do zapłaty dot. zaległego czynszu 
najmu. 

4. Wystawiono 303 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

5. Wszczęto 24 postępowań podatkowych. 

6. Wysłano 139 postanowień - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 
podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania. 

7. Wysłano 25 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat. 

8. Wydano 170 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników 
podatku rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  oraz  4 o pomocy de mini mis. 

9.  Z 4 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość na raty, odroczenia. 
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10. Przekazano do Zespołu Radców Pr. 2 sprawy celem skierowania na drogę 
sądową. 

 
Wydział Zamówień Publicznych 

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zadanie pn.:  
1.1.1.1. Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy 
ul. Lubelskiej 27 i 29 lokali mieszkalnych do zasiedlenia wraz z częścią wspólną. 

Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
1. Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły i sali 
gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 - otwarcie ofert 
16.05.2012 

2. Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta 
Sandomierza z kontenerów, pojemników i śmietniczek ulicznych na składowisko 
odpadów komunalnych w Jańczycach– otwarcie ofert 23.05.2012. 

3. Wykonanie i montaŜ elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta 
Sandomierza - tablic informacyjnych oraz tablic kierujących pieszych – otwarcie ofert – 
24.05.2012. 

Postępowania - przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą: 
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego  

w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza. 

2. Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawęŜników wraz  

z poboczem i skarpą ulicy Topolowej w Sandomierzu. 

3. Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz  

z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale 
Górne, Zamkowa i śydowska   

w Sandomierzu. 

4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3  

w Sandomierzu w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

Podpisane umowy  
1.  Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu ul. Parkowa - 
Umowa zawarta  23.04.2012 z Firmą Investprojekt  

     z Raciborza. 

2. Odbudowa schodów terenowych W-1 leŜących na przedłuŜeniu ul. Bocznej Długosza 
"Kozie schodki" – umowa zawarta w dn. 04.05.2012 z firmą Honesta Sp. z o. o. z 
Krakowa. 

3. Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 
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w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 (remont sanitariatów, małej Sali gimnastycznej, klatek 
schodowych oraz korytarzy –parteru i I pietra) – umowa zawarta 08.05.2012 z 
Przedsiębiorstwem WielobranŜowym ARKADA-BIS z Radomia.  

4. Kompleksowa obsługa bankowa budŜetu miasta Sandomierza 

 i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 
09.05.2015r – umowa zawarta 08.05.2012 

 z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu. 

 Referatu Oświaty  
W okresie między sesjami Referat Oświaty prowadząc działania bieŜące rozliczał dotacje 
przyznawane na poszczególne, niepubliczne placówki oświatowe: Gimnazjum Katolickie, 
Przedszkole Specjalne przy Caritas Diecezji Sandomierskiej, Przedszkole Językowe   „Jaś  i   
Małgosia”    oraz    Niepubliczny    Punkt   Przedszkolny  „RóŜowy Słoń”. 
Opracowany został wniosek o finansowe wsparcie w ramach Rządowego Programu 
„Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu. Jest to pilotaŜowy projekt 
mający na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnej. W załoŜeniach programu kaŜdy uczeń w szkole 
będzie miał do swojej dyspozycji sprzęt komputerowy oraz odpowiednie programy 
edukacyjne i podręczniki elektroniczne. W dniu 18 kwietnia 2012 roku przeprowadzone 
zostały konkursy na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu. W wyniku postępowania konkursowego 
akceptację komisji uzyskali: Pan Mieczysław Dygas (Gimnazjum Nr 1), Pan Waldemar 
Gosek (Szkoła Podstawowa Nr 1) i Pani ElŜbieta Sobolewska (Szkoła Podstawowa Nr 2). W 
dniu 3 kwietnia 2012 r. odbył się sprawdzian klas szóstych, a w dniach 24-26 kwietnia 
egzamin klas trzecich gimnazjum. Wyniki egzaminów będą znane w terminie późniejszym. 
Przygotowywane   są   takŜe   planowane remonty szkół i przedszkoli. W wyniku 
przeprowadzonych przetargów wyłonieni zostali  wykonawcy następujących zadań: 
- remont  chodników  i  opaski  przy  budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 ( kwota   
  18.825, 32 zł.); 
- wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 
( kwota 137.633, 54 zł.); 
- roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 ( kwota 45.360, 51 zł. ); 
- rozbudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza 
dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 ( kwota 197.110, 39 zł.). 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Kultura 

1) 25.03.2012 r. – „Ukraina marzeń” - spotkanie autorskie  z Tarasem Prochaśko - 
prozaikiem, eseistą, dziennikarzem, botanikiem, czołowym przedstawicielem 
słynnego „fenomenu stanisławowskiego", miejsce: kino „Starówka”, 
2) 29.03.2012 r. – Spotkanie z ks. inf. prof. dr. hab. Bonifacym Miązkiem – 
wydarzenie kulturalne  z cyklu „Wybitni Sandomierzanie”, podczas spotkania, które 
poprowadzili dr Ewa Kondek prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz 
Krzysztof Burek - redaktor Zeszytów Sandomierskich, ks. prof. Bonifacy Miązek 
wspominał najciekawsze epizody z pobytu               w Sandomierzu,  gość 
przypomniał równieŜ poezję związaną                           z Sandomierzem, prof. Miązek 
jest poetą, krytykiem literackim, historykiem literatury polskiej, profesorem 
Uniwersytetu Wiedeńskiego; miejsce: Ratusz sandomierski, 
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3) 30.03.2012 r. – „Spotkanie z Tadeuszem Sobolewskim i Jerzym Illgiem” 
promocja ksiąŜki „Tajny dziennik” Mirona Białoszewskiego oraz „Człowiek Miron” 
Tadeusza Sobolewskiego, miejsce: klub „Lapidarium”, 
4) 4.04.2012 r. - "Z albumu rodzinnego Aleksandra Patkowskiego" - otwarcie 
wystawy fotografii rodzinnych i kart pocztowych związanych  z postacią Aleksandra 
Patkowskiego, wybitnego Sandomierzanina, twórcy polskiego regionalizmu, miejsce: 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,   
5) 13.04.2012 r. – Obchody 72. rocznicy zbrodni katyńskiej i 72. rocznicy 
masowej deportacji Polaków w głąb Rosji - przed symboliczną mogiłą upamiętniającą 
ofiary sowieckiego ludobójstwa w Katyniu i pomnikiem poświęconym ofiarom rzezi 
wołyńskiej, hołd poległym złoŜyli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje z 
pocztami sztandarowymi szkół, organizacji kombatanckich, wojska, policji, 
stowarzyszeń i instytucji, a takŜe mieszkańcy miasta, miejsce: Cmentarz katedralny w 
Sandomierzu,  
6) 14.04.2012 r. – Uroczyste podpisanie aktu partnerstwa z miastem Volterra –  
podczas wizyty delegacji miasta Sandomierza we włoskim mieście Volterra, Jerzy 
Borowski – Burmistrz Sandomierza podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej 
miasta Sandomierza z miastem Volterra, podczas uroczystości Burmistrz Sandomierza 
zwrócił uwagę, Ŝe oba miasta łączy wspaniałe dziedzictwo oraz wspólne poszukiwanie 
miejsca w przyszłości, 
7) 15.04.2012 r. – „Koncert jubileuszowy Sandomierskiej Orkiestry Dętej” – 
podczas występu z okazji jubileuszu 7-lecia Orkiestry, muzycy wykonali znane i 
lubiane utwory muzyki tanecznej i filmowej, miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji 
MOSiR, 
8) 17.04.2012 r. – „Przegląd filmów Stanisława Szwarc-Bronikowskiego” – 
podczas spotkania zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe zaprezentowano filmy 
dokumentalne zrealizowane przez Stanisława Szwarc-Bronikowskiego – wybitnego 
dziennikarza, od urodzenia silnie związanego      z Sandomierszczyzną, miejsce: 
Zamek sandomierski,  
9) 19.04.2012 r. – „Sandomierz w malarstwie” – wernisaŜ wystawy prac Jurija 
Sulimowa, wystawa związana z jubileuszem 20–lecia pobytu artysty   w Sandomierzu 
oraz 30-leciem pracy artystycznej była doskonałą okazją do prezentacji obrazów 
poświęconych tematyce sandomierskiej, miejsce: Ratusz sandomierski, 
10) 19.04.2012 r. – „VII edycja rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2011” – Jerzy 
Borowski – Burmistrz Sandomierza otrzymał wyróŜnienie w rankingu Samorządowy 
MenedŜer Regionu 2011 w województwie świętokrzyskim, 
11) 26.04.2012 r. – „Spotkanie z Wiesławą Karczewską-Grabias” – wydarzenie 
artystyczne zorganizowane przez Muzeum Okręgowe oraz Dom Pracy Twórczej 
„Alicja”, 
12) 27.04.2012 r. – Promocja ksiąŜki księdza Wiesława Wilka - spotkanie 
poświęcone promocji ksiąŜki pt. "Do miłości - środka. O liryce modlitewnej      w 
polskiej poezji romantycznej", organizatorami wydarzenia byli:  Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Klub Inteligencji 
Katolickiej, miejsce: Zamek sandomierski, 
13) 26.04-6.05.2012 r. – IX Festiwal Filmów NieZwykłych – w ramach imprezy 
odbyły się liczne projekcje filmowe, spotkania autorskie ze znakomitymi 
osobowościami polskiego kina m.in. z Andrzejem Sewerynem, Andrzejem Łapickim, 
Wojciechem Pszoniakiem, Marianem Dziędzielem, warsztaty filmowe Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych, warsztaty filmu dokumentalnego dla młodzieŜy, podczas 
Festiwalu otwarto równieŜ interesującą plenerową wystawę fotograficzną „Boska 
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fotografka” autorstwa Zofii Nasierowskiej, miejsca: kino „Starówka” SCK, Dom 
Katolicki,  
14) 28.04.2012 r. – Inauguracja sezonu turystycznego w Sandomierzu – podczas 
„długiego weekendu majowego” odbyło się oficjalne rozpoczęcie sezonu 
turystycznego z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, podczas 
imprezy liczne grono turystów podziwiało pokazy walk rycerskich       i tańca 
dworskiego;  po występach rycerzy, w Kamienicy Oleśnickich została otwarta 
StraŜnica Historii i Kultury, w której znajdują się: uzbrojenie, stroje historyczne oraz 
rekwizyty z dawnych epok, miejsce: Rynek Starego Miasta, 
15) 3.05.2012 r. – Obchody Narodowego Święta 3. Maja - w ramach uroczystości 
w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu została odprawiona msza św. w intencji 
ojczyzny, delegacje władz i instytucji miejskich złoŜyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową przy sandomierskim Ratuszu, w uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, delegacje z pocztami sztandarowymi szkół, 
organizacji kombatanckich, policji, wojska, stowarzyszeń i instytucji, a takŜe 
mieszkańcy miasta, 
16) 3.05.2012 r. – Koncert „Anity Lipnickiej i Johna Portera” – występ znanych 
artystów w ramach Festiwalu Filmów Niezwykłych, podczas koncertu moŜna było 
usłyszeć m.in. z utwory z ostatniej wspólnej płyty duetu pt. „Goodbye”, miejsce: Dom 
Katolicki, 
17)        8.05.2012 r. – Obchody Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa -  w 
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji 
kombatanckich, delegacje szkół oraz mieszkańcy miasta, uczestniczące w obchodach 
delegacje złoŜyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. 
Pułku Saperów na Cmentarzu Katedralnym oraz oddały hołd poległym i złoŜyły 
kwiaty na Cmentarzu śołnierzy Radzieckich,  
18)  11.05.2012 r. – „80 urodziny Wiesława Myśliwskiego w Zamku 
sandomierskim” – wizyta wybitnego polskiego pisarza w Sandomierzu, na spotkanie, 
połączone z otwarciem wystawy poświęconej Wiesławowi Myśliwskiemu, przybyli 
przedstawiciele władz i instytucji kultury oraz miłośnicy twórczości pisarza, autor 
powieści: „Widnokrąg” i „Kamień na kamieniu” podkreślał, iŜ przyjazdy do 
Sandomierza dają mu wiele radości, jak zaznaczył, spędził w tym mieście 
najpiękniejsze lata Ŝycia, 
19)  12.05.2012 r. – „Noc Muzeów w sandomierskim Muzeum Okręgowym” – w 
ramach wydarzenia odbyło się: otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Poetycki świat 
Janusza Szubera”, połączone ze spotkaniem autorskim z Januszem Szuberem, koncert 
akordeonowy Seweryna Gajdy z Sanoka, otwarcie wystawy malarstwa pt. „Zdzisław 
Beksiński – mroki podświadomości”, przygotowanej przez Muzeum Historyczne w 
Sanoku. 

 
 
Sport 

1) 13.04.2012 r. - III Otwarte Mistrzostwa Sandomierza na ergometrze 
wioślarskim „ Sandomierskie Wiosła 2012” - w zawodach wzięło udział 33 
zawodników, w tym uczniowie z Collegium Gostomianum, Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach – Klimontowie; wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, miejsce: Centrum Fitness Miejskiego Stadionu 
Sportowego, 
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2) 14.04.2012 r. – „Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Ziemi Sandomierskiej” 
-  w zawodach wzięło udział około 200 zawodników  z dwudziestu pięciu ośrodków 
z całego kraju; karatecy z Sandomierza mimo tak silnej konkurencji wywalczyli pięć 
złotych medali w róŜnych konkurencjach, natomiast najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Bartłomiej Suska, miejsce: Hala widowiskowo-sportowa, 
3) 21.04.2012 r. – Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym -  w imprezie 
startowało 43 zawodników, zdobywcy miejsc I - III otrzymali dyplomy i medale, 
miejsce: Hala widowiskowo-sportowa, 
4) 22.04.2012 r. – Wiosenny Turniej Szachowy „Sandomierskie Szachy” – turniej 
został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych systemem szwajcarskim, 
zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe, pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe, łącznie w 
zawodach wzięło udział 34 szachistów z Sandomierza, Tarnobrzega, Dwikóz, 
Gorzyc oraz Bochni, miejsce: Miejski Stadion Sportowy, 
5) 3.05.2012 r. – Majówka rekreacyjna – podczas imprezy promującej aktywny 
wypoczynek odbyły się m.in. regaty na rowerach wodnych, regaty na kajakach, 
zabawy i konkursy na urządzeniach rekreacyjnych, zawody łucznicze, mecze 
piłkarskie; wszyscy uczestnicy Majówki mogli uczestniczyć w pokazach straŜackich; 
aktorzy scen muzycznych przygotowali program interaktywny „Piracka skrzynia”, 
podczas którego dzieci uczestniczyły w zabawach, konkursach i konkurencjach 
sprawnościowych; wszyscy zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali 
dyplomy okolicznościowe,  upominki rzeczowe oraz słodycze, miejsce: Bulwar nad 
Wisłą, 
6) 5-6.05.2012 r. -„II Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów”–  
podczas imprezy zorganizowano biegi na dystansie 10 km, półmaraton (21,095 km), 
maraton (42,195 km), nordic walking na dystansie 10 km, bieg VIP-ów na 600 m 
oraz biegi dla przedszkolaków oraz uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych; niemalŜe 400 osób wzięło udział     w wyścigach rowerowych MTB 
na dystansach: 16,4 km, 50,6 km i 80,4 km, wszyscy uczestnicy biegów głównych 
otrzymali pamiątkowe medale            a zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych nagrody rzeczowe; łącznie w biegach głównych wzięło udział 185 
biegaczy z całej Polski. 

 
Promocja 

1) 04.2012 r. – „XVIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego 
i śeglarskiego „GLOB 2012”, „22. Krakowski Salon Turystyczny”, „15. Gdańskie 
Targi Turystyczne”, „XVII Targi Turystyki     i Wypoczynku „Lato” 2012” 
Warszawa, „III Lubelski Kiermasz Turystyczny”– udział przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji Turystycznej w największych 
imprezach targowych o profilu turystycznym w Polsce, reprezentanci miasta 
zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza,  
2) 15.04.2012 r.  – „Kampania promocyjna Sandomierza na nośnikach LCD” – 
miasto Sandomierz rozpoczęło akcję promocyjną przy uŜyciu ekranów LCD, na 
których emitowane są spoty reklamowe Sandomierza      w największych miastach 
Polski: Warszawie, Krakowie i Lublinie;                   
a) w Warszawie spoty reklamowe są emitowane na 24 ekranach rozmieszczonych w 
centrum miasta (skrzyŜowanie ulic: Jana Pawła II i Aleje Jerozolimskie) oraz na 100 
ekranach LCD umieszczonych w 100 autobusach komunikacji miejskiej, 
b)   w Krakowie spoty reklamowe są emitowane na 254 ekranach LCD 
umieszczonych w 82 tramwajach komunikacji miejskiej, 



 12 

c) w Lublinie spoty reklamowe emitowane są na ekranach LCD w 25 autobusach 
MPK Lublin 
Kampania promocyjna Sandomierza na nośnikach LCD potrwa do 15.06.2012 r. 
3) 05.2012 r. – „Otwarcie wypoŜyczalni rowerów w Centrum Informacji 
Turystycznej” – podczas „długiego weekendu majowego” rozpoczęła działalność 
wypoŜyczalnia rowerów zlokalizowana w Centrum Informacji Turystycznej na 
Starym Mieście w Sandomierzu, nowa wypoŜyczalnia oferuje wygodne i 
komfortowe rowery dla dzieci i dorosłych, wszystkie pojazdy są systematycznie 
poddawane przeglądom technicznym, klienci wypoŜyczalni otrzymują mapy 
Sandomierza i okolic z wyznaczonymi trasami rowerowymi.  

 
Opracowała: Izabela Rycombel 
Sandomierz dnia 15.05.2012 

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił Państwa Radnych  do dyskusji. 

Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy widzimy „światełko w tunelu” w sprawie schroniska dla zwierząt ? 
 
Pan Piotr Majewski 
 
W imieniu Mieszkańców Sandomierza zapytał o  termin zakończenia prac w Parku Piszczele 
? 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- Powiedział, Ŝe od 1,5 roku zadaje pytanie dotyczące   naprawy dróg w Sandomierzu: 
Asnyka, Reymonta, Frankowskiego. 
- W/w drogi sa w fatalnym stanie i odpowiedź, Ŝe sprawa jest w sądzie  nie jest 
satysfakcjonująca. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie ma złej woli ze strony Urzędu w sprawie dróg, ale obowiązuje umowa z wykonawcą i 
dopóki proces się nie zakończy nie moŜna podjąć Ŝadnych działań. 
- W sprawie Parku Piszczele  trwają procedury przetargowe – sprawa powinna się zakończyć 
„do wakacji”. 
- Trwają rozmowy „ z Opatowem” dot. powstania  schroniska dla zwierząt, czekamy na  efekt 
tych rozmów. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- W biurze Rady  Miasta podczas dyŜuru Przewodniczącego rady przyjął przedstawicieli  
kupców handlujących na Małym Rynku, którzy w  związku z prowadzonym na Starówce 
remontem proszą  Pana Burmistrza  o umoŜliwienie   prowadzenia handlu  na DuŜym Rynku. 
- Prosi Burmistrza  o  ustosunkowanie się do w/w prośby. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
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Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zapewnił, iŜ nie jest wrogo nastawiony  do Kupców   handlujących na Starówce. 
- Musi zadbać o bezpieczeństwo ludzi. 
- Liczy na zrozumienie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- O usytuowaniu kramów decyduje Burmistrz. 
-  Jako Miasto wydajemy duŜe pieniądze na promocję miasta, przyjeŜdŜają    turyści i dobrze 
by było, aby  Mieszkańcy prowadzący działalność mieli moŜliwość zarobku.  
- Apeluje , w imieniu swoim i Państwa Radnych, o  znalezienie kompromisu. 
- Prosi, aby  tematem lokalizacji handlu na Starym Mieście  zajęła się Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział, Ŝe przy odrobinie dobrej woli  moŜna pomóc   Kupcom. 
- Sandomierscy przedsiębiorcy oczekują wsparcia ze strony samorządu. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Problem jest złoŜony, gdyŜ poza  remontem  w najbliŜszym czasie  zaplanowana jest wizyta 
filmowców. 
- Przyjściem na sesję Rady Miasta Kupcy nie wymuszą  Ŝadnej decyzji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- KaŜdy ma prawo przyjść na sesję Rady Miasta  i przedstawić swój problem. 
- Prosi  Kupców   o ustalenie  z  Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej , Handlu 
i Usług Panem Zbigniewem Rusakiem -  terminu spotkania. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe  w tej sprawie czas ma znaczenie, gdyŜ chodzi o najbliŜsze 3 tygodnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady wyraził  przekonanie – „znając Pana Zbigniewa 
Rusaka” - , Ŝe   posiedzenie Komisji  odbędzie się niezwłocznie. 
 
Z uwagi  na brak kolejnych  zgłoszeń Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
zamknął  punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad. 6 
 
Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto  jest fundatorem. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza tytułem wprowadzenia, 
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Miasto Sandomierz ma swoje udziały  w PGKiM, PEC, Sandomierski Ogrodniczy Rynek 
Hurtowy S.A., Sandomierskiej Fundacji, w Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, w 
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Sandomierskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz w Wydawnictwie „Tygodnik 
Nadwiślański”. 
- Jak co roku jest to „szeroki temat”. 
- Informacja  przedłoŜona  przez poszczególne jednostki była  do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie ma potrzeby jej odczytywania 
- Temat był  omawiany na większości komisji stałych Rady:    
Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej,  Handlu i Usług, Praworządności,  Polityki 
Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia -  opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia pozytywna 
- Zaprasza do zadawania pytań. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jak ma pracować na niekompletnych materiałach przygotowanych  na Komisję, to Go 
„rzuca”. 
- Na posiedzeniu Komisji  nie uzyskał informacji: kto jest  przedstawicielem Miasta w 
Wydawnictwie „Tygodnik Nadwiślański”. 
-  Miasto  daje na SORH  duŜe pieniądze, a na posiedzeniu Komisji nie było Prezesa SOHR.  
(I nie moŜna było zadać Ŝadnego pytania).  
- Prosi o odpowiedz na powyŜsze pytania. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  : 
- Zapytał: Czy na posiedzeniu komisji był ten temat poruszany i  czy padły te pytania ? 
- Powiedział, Ŝe omawiany temat wynika (jak kaŜdego roku) z Planu pracy Rady Miasta 
Sandomierza na 2012 rok i jego realizacja została przewidziana  w Porządku obrad XVIII 
sesji Rady . 
Rola  Przewodniczącego Rady, w tym przypadku, polega na wystąpieniu   do  
poszczególnych podmiotów z  prośbą o przedstawienie informacji, które  następnie są 
analizowane przez  komisje i radnych. 
Komisja  ocenia przedłoŜone  Sprawozdania merytorycznie,  moŜe wnieść swoje uwagi i 
prosić o uzupełnienie danych jeŜeli uzna, Ŝe są one niepełne. 
I nie naleŜy oczekiwać od Przewodniczącego Rady, Ŝe   będzie kaŜdorazowo  występował o 
uzupełnienie  informacji, którymi jest zainteresowany radny lub komisja.  
- Przypomniał, iŜ w  przypadku  niedosytu  kaŜdy radny moŜe równieŜ  indywidualnie  
przyjętym trybem tj.  w ramach zapytań lub interpelacji,  wystąpić o uzupełnienie  danych 
(pamiętając jednocześnie, Ŝe nie wszystkie  informacje są jawne) 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Prowadził wspólne posiedzenie  Komisji, wszystkie sprawy zostały omówione i poddane 
pod głosowanie. 
- Zapytał:Jak są zagospodarowywane dywidendy z Wydawnictwa „Tygodnik Nadwiślański” ? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: 
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- Czy Rada Nadzorcza PGKiM  uczestniczyła  w wyliczaniu opłat  za wodę i ścieki oraz  w 
wyliczaniu naleŜności  za bilety ulgowe i bezpłatne  MZK ? (Bo skoro Miasto  dopłaca  około 
miliona zł  rocznie, to dziennie  z biletów musi korzystać  około 2 700 osób) 
-Prezesa PGKiM : Czy ulica Kwiatkowskiego będzie wykonana w tym roku ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
 Powiedział, Ŝe: 
-  Nie jest usatysfakcjonowany . 
- Na posiedzeniu Komisji  usłyszał, Ŝe Miasto nie ma przedstawiciela w Wydawnictwie 
„Tygodnik Nadwiślański”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Miasto ma udziały  w Wydawnictwie „Tygodnik Nadwiślański” – nie w Redakcji. 
- Akcje Miasta mają wartość 16 500 zł i nie ma wielkich zysków”. 
- Pan Jan Borzecki  jest członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa „Tygodnik 
Nadwiślański”. 
 
Pan  Maciej Skorupa 
 
Powiedział , Ŝe: 
-  Jest usatysfakcjonowany. 
- Musi pochwalić (choć robi to rzadko) PGKiM za biznesowe podejście :”Gratuluję Panie 
Prezesie” 
 
Pan Mieczysław Gospodarczyk - Wiceprezes Rady Nadzorczej PGKiM Spółka z o.o. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Rada Nadzorcza Spółki  była informowana o wzroście cen za wodę i ścieki. 
- Rana Nadzorcza nie moŜe ingerować w  przedstawianą kalkulację. 
- JeŜeli chodzi o dopłaty  do cen biletów za MKS, to jest to uregulowane  w umowie 
sporządzonej według wzorców unijnych. 
 
Pan Grzegorz Gawron -  Prokurent PGKiM Spółka z o.o.  
 
- Przedstawił zebranym – w skrócie-   na jakiej podstawie  jest wyliczane dofinansowanie do 
   biletów MKS. 
- Powiedział, Ŝe w najbliŜszym czasie będzie realizowana część ulic OŜarowska – Warzywna  
  (została podpisana  juŜ umowa) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zlecono  juŜ sprawdzenie ilu  pasaŜerów korzysta z bezpłatnych biletów, bo autobusy „nie  
  będą wozić  świeŜego powietrza”. 
- JeŜeli będzie taka potrzeba to  zostanie podpisany aneks do umowy. 
 



 16 

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe jest to dobra wiadomość. 
bo  Radny - Pan Jacek Dybus wielokrotnie podnosił ten temat. 
 
Pan Jan CieŜ – Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Spółka z o.o. 
 
Odpowiadając na zadane pytania powiedział, Ŝe Rada Nadzorcza: 
-  Raz na kwartał analizuje  koszty Przedsiębiorstwa. 
-  Ma wgląd  do wniosku, zaś ceny nie ustala, bo nie ma takich kompetencji. 
 
Pan Marcin Gabrek – Redaktor z Radia Leliwa 
 
Zapytał w jaki sposób zostały przyjęte  Sprawozdania, skoro  Tygodnik Nadwiślański  
takiego Sprawozdania nie złoŜył. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Radni przyjęli tylko te Sprawozdania, które  wpłynęły i o nich  tylko była mowa. 
- Sprawa  Wydawnictwa „Tygodnik Nadwiślański” jest analizowana  na sesji po raz pierwszy. 
- Prezes  w/w Wydawnictwa był zapraszany dwukrotnie. 
- Temat nie jest zamknięty  - do sprawy moŜna wrócić na posiedzeniach  komisji. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  podziękował Gościom za 
przybycie, uczestnikom dyskusji za wystąpienia  i zamknął  punkt 6. Porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego  osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przypomniał, Ŝe  materiały dotyczące  tematu były do wglądu w biurze Rady Miasta. 
-  Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
-  Zaproponował  procedurę podjęcia  uchwały – jak niŜej: 
                     - Opinia Komisji. 
                     - Dyskusja. 
                     - Głosowanie poprawek. 
                     - Głosowanie całości  uchwały. 
 
Pan Andrzej Gleń - Wiceprzewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej. Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa –powiedział, komisja której przewodniczył zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W imieniu Pana Burmistrza głos zabrała Projektant MPZP „Nadbrzezie” Pani Regina 
Kozakiewicz – Opałka   zgłaszając  trzy autopoprawki „porządkujące  i wynikające z 
orzeczeń Organów Nadzoru”. 
 

1. W § 1 ust. 2  wykreślić końcówka zdania zaczynającą się od 
słów : podstawowych ze wskazaniem  (…)” 
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2. W  § 13 ust. 5 punkt.3 otrzymuje brzmienie:” Dopuszcza się 
rozbudowę budynków istniejących przeznaczonych do trwałej  
adaptacji, powodującą zbliŜenie do krawędzi jezdni mniejsze 
niŜ określoną w punkcie 1 – w przypadku uzasadnionym 
istniejącym  zainwestowaniem przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagań określonych w przepisach o drogach publicznych 
oraz przepisach techniczno – budowlanych.” 

3. W   § 17 ust.5  po wyrazach (…) na rysunku planu” dodaje się 
liniami proponowanych podziałów” (…) 

 
 

Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi,  Ŝe: 
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajęła stanowisko na 
podstawie niekompletnych dokumentów. 
- W styczniu br. złoŜył wniosek dotyczący tego planu i do dnia dzisiejszego nie otrzymał 
odpowiedzi. 
Następnie Radny podszedł do MPZP „Nadbrzezie” i przedstawił swój problem. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ten plan nie jest rozpatrywany po raz pierwszy. 
- Do w/w Planu było szereg zastrzeŜeń. 
- Interesuje Go stosunek Wydziału Architektury i Pani Architekt do  zastrzeŜeń Mieszkańców. 
- Chciałby wiedzieć  jaki procent  powierzchni  zajęły drogi. 
 
Pani Regina Kozakiewicz – Opałka – Pracownia Projektowa Kielce 
 
Przedstawiła historię  opracowywania MPZP „Nadbrzezie od 1995 roku. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Zapytał czy   odniesiono się do wniosku Pana Macieja Stępnia ? 
 
Pani Regina Kozakiewicz – Opałka Pracownia Projektowa Kielce 
 
- Powiedziała, Ŝe: 
-  „Takiego wniosku nie było. 
- Teraz zmienił się właściciel. 
 
Pan Wiesław Polak  - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 
Powiedział, Ŝe : 
- Udzielił pisemnej odpowiedzi , ale Pan Maciej Stępień dwukrotnie nie podjął pisma. 
 -Pan Maciej Stępień niedawno kupił tę działkę. 
 - Poprzedni właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. 
 
Pan Maciej Stępień 
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Powiedział, Ŝe: 
- Nie jest  waŜne  kto jest właścicielem działki. 
- Jest przeciwny lokalizacji tej przepompowni. 
 Przesyłki nie podjął, a komisja powinna była  wniosek  rozpatrzyć. 
 
Pan Wiesław Polak –  Naczelnik Wydziału UiA 
 
Powiedział, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej była Pani Architekt 
i Pan Maciej Stępień obecny na komisji tego wniosku nie zgłosił. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zwracając się do Radnego Pana Macieja 
Stępnia powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Często radni  spotykają się z zarzutem , niesłusznym, Ŝe  głównie załatwiają swoje prywatne 
sprawy. 
- Radny ma większe kompetencje i  nie jest jednak  przeciętnym Mieszkańcem, który nie 
orientuje się jak dotrzeć do Komisji lub  któregoś z Wydziału UM. 
- Wszystkie pisma kieruje do merytorycznych komisji. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Powiedział, Ŝe to jest zachęcanie do  „chodzenia na skróty”. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zaapelował do Państwa Radnych, aby wniosek Pana Macieja Stępnia został rozpatrzony  tak 
jak zwykłego Mieszkańca”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:   
- Zapewnia, iŜ ten przypadek jest rozpatrywany  tak jak zwykłego Mieszkańca. 
- Natomiast niewątpliwie Radny ma większą świadomość poruszania się po Urzędzie, gdzie 
bywa kilka razy w miesiącu (przeciętny  Mieszkaniec  raz na 5 lat) 
- To nie jest problem porozmawiać z Naczelnikiem Wydziału, czy teŜ Przewodniczącym 
Komisji, a nie czekać  na obrady sesji Rady , aby sprawę poruszyć. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Powiedział, Ŝe poruszał sprawę na Komisji. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, Ŝe : 
- Sprawa była poruszana „w kuluarach” i w protokole nie ma nawet  Ŝadnej wzmianki na ten 
temat. 
- Pan Maciej Stępień nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
 Powiedział, między innymi, Ŝe  
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- Sprawa podziału własności jest mu szczególnie bliska i do takich spraw podchodzi z 
ostroŜnością. 
- Nie jest waŜne kiedy   ktoś kupił ziemię -  waŜne, Ŝe będzie coś tworzył. 
- Czy tej korespondencji  „nie moŜna było włoŜyć do przegródki radnego” ? 
- Prosi , aby „patrzeć serduszkiem”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Rozmowa miała miejsce  na posiedzeniu komisji. 
- Nie brał udziału w głosowaniu, aby uniknąć zarzutu, Ŝe „w swojej sprawie”.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Wbrew temu co mówi Pan Maciej Skorupa własność  prywatna nie jest święta. 
- MPZP jest kompromisem,  ale jeden skorzysta, niestety ktoś inny straci – tych 
zadowolonych  nie ma na sesji. 
- Gdzieś muszą przebiegać drogi, muszą być zlokalizowane przepompownie. 
- KaŜdy kupując działkę  pyta jakie jest przeznaczenie działki. 
- Niestety, ale ma znaczenie fakt czy ktoś nabył działkę wcześniej czy później. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- 13 lat  trwa juŜ procedura uchwalania tego planu – to  jest kpina i kompromitacja. 
- Z opinii projektanta wynika, Ŝe jest to  przepompownia wód opadowych. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- W 2005 roku  były 4 uwagi, była wizja lokalna itd. 
- Plan za planem jest  uchylany: Szpital, Starówka” itd. 
- Wypada podjąć decyzję i uchwalić. 
 
Przystępując do  przegłosowania  projektu uchwały Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący 
Rady Miasta powiedział, Ŝe zgłoszone przez Panią Projektant poprawki naleŜy uznać za 
autopoprawki Burmistrza. 
Następnie Pan Przewodniczący: 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3a 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3b 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3c 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3d 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3e 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 



 20 

- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3f 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3g 
(Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3h 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3i 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3j 
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
Następnie  Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady Miasta: 
-  Poddał po  glosowanie cały załącznik Nr 3  w całości 
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
-  Poddał po  glosowanie cały załącznik Nr  4 na stronie 7 f 
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
Załącznik przyjęto 
 
             W związku z brakiem  dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – 
Przewodniczący  Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę wraz z załącznikami (w tym  
graficznym)  
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu,  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XVIII/173/2012 
w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego  osiedla 
„Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb 
komunalizacji mienia. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
ZłoŜył wniosek, aby w § 1  jako czwartą osobę dopisać Radnego – Pana Andrzeja Glenia, 
który  będzie dodatkowym wsparciem jako osoba dyspozycyjna, dociekliwa i rzetelna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
1. Kolejno zapytał zgłoszonych kandydatów o wyraŜenie zgody na kandydowanie: 
-Pan Marek Bronkowski – wyraził zgodę. 
-Pani Zofia Malec – zgoda.  
-Pani Barbara Rajkowska – wyraziła zgodę 
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-Pan Andrzej Gleń – wyraził zgodę 
2. Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta  
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i Usług,  Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zgłosił kandydaturę  Przewodniczącego Komisji Praworządności i Komisji  Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: 
- O ew. inne kandydatury. 
- Burmistrza Sandomierza: czy widzi zasadność rozszerzania składu komisji? 
- Czy zgłoszeni kandydaci wyraŜają zgodę  na kandydowanie. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie widzi potrzeby  rozszerzania składu komisji. 
- Prosi o wybór Pana Marka Bronkowskiego na Przewodniczącego  Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  i 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  nie wyrazili zgody na 
kandydowanie. 
 
W związku z brakiem  dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta: 
- Odczytał  treść projektu uchwały z uzupełnionym § 1:Pan  Andrzej Gleń oraz § 2 Pan Marek 
Bronkowski. 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał projekt uchwały  pod głosowanie w treści uzgodnionej – jak wyŜej  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących   się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XVIII/174/2012 
w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji mienia. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 30 listopada 2011  roku w sprawie  trybu postępowania  o udzielenie dotacji dla 
spółek wodnych działających na terenie  gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Marceli Czerwiński – prowadzący obrady Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej,  
Handlu i Usług, Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Andrzej Gleń  – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji poddał  
pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XVIII/175/2012 
zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 
2011  roku w sprawie  trybu postępowania  o udzielenie dotacji dla spółek wodnych 
działających na terenie  gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconych zadań. 
 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na 
realizację zadania pod  nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu”   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powitał Dyrektora Sandomierskiego Szpitala. 
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia - opinia pozytywna 
Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi: 
- śe pomiędzy  zleconymi zabiegami rehabilitacyjnymi , które powinny być wykonane 
kompleksowo  są duŜe, nawet kilkumiesięczne  odstępy czasu. 
- Chciałby wiedzieć: Kto zadecydował o kupnie  tego aparatu ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe  „Zaproponowała Ordynator Szpitala.” 
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Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- śe chce poprzeć wniosek Radnego – Pana Jacka Dybusa dotyczący  rehabilitacji. 
- O funkcjonowaniu szpitala. 
- śe chciałby wiedzieć ile Powiat, jako prowadzący  tę instytucję „się dokłada”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Omawiany projekt uchwały dotyczy zakupu konkretnego sprzętu. 
- Uznano, Ŝe ten aparat jest najbardziej potrzebny. 
- Nie ma takiego budŜetu, który nasyciłby potrzeby Szpitala, który formalnie   nie jest 
zadaniem  Miasta. 
- Przypomina  o róŜnych formach pomocy ze strony samorządu np. niŜszy podatek dla 
Szpitala. 
- Nie chce, aby  temat darowizny dla Szpitala był pretekstem  do rozliczania Dyrektora tej 
placówki.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Rada Miasta podjęła juŜ uchwałę intencyjną w tej sprawie. 
- Zgodnie z przepisami, po ustaleniu konkretnej kwoty jest wymóg podjęcia uchwały w w/w 
sprawie. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radni  nie są przeciw  pomocy Szpitalowi. 
- Chciał skorzystać z okazji , aby zapytać o  ew. moŜliwość  zmniejszenia  okresu  
oczekiwania na  badania i zabiegi. 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Jako lekarz i pracownik Szpitala podziękował  za  cenną inicjatywę  skutkującą zakupem  
aparatu do echokardiografii. 
 
Pan Artur Krop – Dyrektor Sandomierskiego Szpitala 
 
Powiedział  na temat: 
- Spraw systemowych  dotyczących długiego oczekiwania  na badania i zabiegi. 
- Udziału Starosty Sandomierskiego w finansowaniu  sprzętu dla Sandomierskiego Szpitala. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Przypomniał, Ŝe Szpital  obsługuje  równieŜ inne Gminy i zapytał: czy  one równieŜ  
pomagają ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wobec braku kolejnych  
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 17 
„za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 



 24 

stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XVIII/176/2012 
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania 
pod  nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu”  
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem  
1 stycznia 2013 roku roli organizatora  Muzeum Okręgowego  w Sandomierzu – 
instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami  – Województwem  
Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim           
                      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
- opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe  w związku z omawianym tematem  na dzisiejszą sesję Rady  zaprosił  
Pana Pawła RóŜyło - Dyrektora Muzeum oraz Pana Marka Juszczyka – Prezesa PTTK 
Oddział w Sandomierzu. 
 
Pan Marek Juszczyk – Prezes PTTK 
 
Powiedział,  między innymi, Ŝe: 
- Ma zaszczyt reprezentować    PTTK  w Sandomierzu i jego chlubne tradycje. 
 - Z prasy dowiedział się, Ŝe dochody z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej, obiektów 
dotychczas obsługiwanych  przez  PTTK,  mają być przeznaczone na Muzeum Okręgowe w 
Sandomierzu. 
- W/w obiekty utrzymywane są przez PTTK w nienagannym stanie, a uzyskane  fundusze  są 
przeznaczane na szczytne cele: partycypacja w kosztach remontu w/w zabytkowych 
obiektów, budowa schroniska dla dzieci i młodzieŜy (tanie noclegi) , wydawanie  
przewodników i inne. 
- Muzeum  jest instytucją do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. 
- Z Muzeum nie da się zrobić domu weselnego. 
- Istotna jest rola  fachowców w prowadzeniu  tego typu instytucji, bo „nie święci garnki 
lepią”. 
- PowyŜsze daje Państwu Radnym pod rozwagę. 
 
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pewne decyzje podejmuje się  „ni z gruchy , ni z pietruchy”. 
- Słuchał wypowiedzi Pana Burmistrza w radiu  na temat przejęcia Muzeum. 
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- Wie , iŜ  Pan Burmistrz był niezadowolony z wyboru Dyrektora Muzeum. 
- Nie rozumie uzasadnienia do uchwały. 
- Nie wie jakie kwalifikacje ma Pan Burmistrz , bo na Ŝadnych imprezach kulturalnych nie 
bywa. 
- Komisja Kultury powinna się wziąć do pracy, bo Muzeum to będzie kłopot dla Miasta. 
 
Pan Jan Borzęcki  - Dziennikarz Tygodnika Nadwiślańskiego” 
 
Jako członek Rady Nadzorczej Muzeum powiedział, między innymi, Ŝe chce się odnieść do 
wypowiedzi Pana Marka Juszczyka: 
- Pieniądze, które daje Miasto nie są przejadane – to są pieniądze na utrzymanie Muzeum. 
- Wypowiedz Pana Marka wydaje się być krzywdząca dla  pracowników Muzeum. 
- Z treści uchwały nie wynika, na jakich warunkach  Muzeum zostanie przejęte. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe jest to uchwała intencyjna pozwalająca Burmistrzowi rozpocząć działania. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Był zaskoczony , gdy  Starosta Sandomierski zwrócił się pismem do Przewodniczącego 
Rady o przekazanie uchwały Rady Miasta Sandomierza o przejęciu Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu. 
- Nikt  nie poinformował Rady Miasta o zamiarze przejęcia przez Urząd Miasta  Muzeum. 
- Nie jest pewien czy zaproponowany przez Pana Burmistrza sposób finansowania Muzeum 
będzie zgodny ze Statutem Muzeum. 
 
Pan Witold Surowiec – Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Starosta chce wiedzieć, czy Rada Miasta wyrazi wolę przejęcia Muzeum. 
- Starostę nie interesuje sposób  finansowani Muzeum, deklaruje jednak  chęć 
współfinansowania. 
- JeŜeli Rada Miasta podejmie  uchwałę  „Warunki będziemy negocjować”. 
- Powiat nie otrzymywał  wystarczających  pieniędzy na utrzymanie Muzeum – brak było 
środków na większe zadania. 
- Muzeum funkcjonowało między innymi, dzięki uprzejmości Burmistrza Sandomierza, Pana 
Marszałka oraz dzięki  mecenatowi Ministra. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, w ramach sprostowania, - Ŝe to „dzięki uprzejmości” Rady Miasta Sandomierza 
Muzeum, na wniosek Burmistrza, otrzymało pieniądze. 
- Zapytał czy  ze strony Starosty  jest chęć przekazania Muzeum. 
 
Pan Witold Surowiec – Starostwo Powiatowe w Sandomierzu  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Do 15 czerwca br. zostanie  zorganizowane spotkanie  wszystkich zainteresowanych stron w 
celu omówienia szczegółów przejęcia Muzeum. 
- Nie moŜe wypowiadać się za Zarząd, nie  ma na piśmie pełnomocnictwa. 
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Pan Jerzy Borowski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Rada Miasta przyznała  pieniądze na wniosek Burmistrza. 
- W Urzędzie Miejskim pracują fachowcy, więc obawy Pana Przewodniczącego dotyczące 
finansowania  Muzeum są  nieuzasadnione. 
- Pan Zbigniew Puławski nie będzie  oceniał, kto moŜe zajmować się kulturą , a kto nie. 
- Jako Burmistrz Ŝąda szacunku. 
- Prosi o podjęcie uchwały , bo „to jest milowy krok w Królewskim Mieście Sandomierz”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Nie wszystko sprawdza się w Mieście – patrz np. jednostka, która miała administrować 
budynki w  Sandomierzu. 
- Nie naleŜy się dziwić, Ŝe  Radni  oraz  wielu mieszkańców Sandomierza  ma uwagi co do 
zasadności przejęcia Muzeum. 
- Zdaniem wielu Miasto ma   szereg zadań własnych, z których się nie wywiązuje a   bierze  
nie swoje zadania ( i choć nie ma pewności czy sobie poradzi) 
- Państwo Radni nie są przeciwni  przejęciu  Muzeum – przed zajęciem stanowiska oczekują   
dogłębnego przeanalizowania  sprawy. 
 
Pan Zbigniew Rusak  
 
Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Maciej Skorupa   
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie zamierzał zabierać głosu. 
- Jego zdaniem głos  zabierali wszyscy „mądrzy ludzie zajmujący się kulturą w tym Mieście”. 
- Wypowiadał się  „teŜ mądry człowiek z Powiatu”, który powiedział, Ŝe chodzi o pieniądze. 
- Miasto ma większe moŜliwości pozyskiwania pieniędzy. 
- Przed głosowaniem naleŜy sobie odpowiedzieć: czy chcemy, aby Muzeum Okręgowe w 
Sandomierzu  rozwijało się i Zamek kwitł, czy teŜ nie ? 
- Apeluje o podjęcie  omawianej uchwały. 
 
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Pan Burmistrz  powinien pamiętać, Ŝe jest człowiekiem wynajętym i musi uwzględniać 
wszystkie uwagi do Niego kierowane. 
- Jest wiele tematów, które są źle prowadzone w Sandomierzu. 
- Zwracając się do Burmistrza powiedział : „Trochę skromności i słuchać ludzi.”  
 
Zwracając się do Pana Zbigniewa Puławskiego, Pan Przewodniczący Rady powiedział: 
-  Aby Pan Zbigniew Puławski nie umoralniał  Pana Burmistrza. 
- Zamknął dyskusję. 
 
Pan Zbigniew Puławski odebranie głosu  uznał za skandal. 
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Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”, 1 osoba nie brała 
udziału w głosowaniu 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XVIII/177/2012 
w sprawie wyraŜenia woli przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem  1 stycznia 2013 
roku roli organizatora  Muzeum Okr ęgowego  w Sandomierzu – instytucji kultury 
prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami  – Województwem  Świętokrzyskim i 
Powiatem Sandomierskim           
                      
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 roku pomocy 
rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci przekazania wydawnictw 
ksiąŜkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia  w 
Sandomierzu 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji nauki Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta   
poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 15 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu, stwierdził, Ŝe 
Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XVIII/178/2012 
w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 roku pomocy rzeczowej 
Województwu Świętokrzyskiemu w postaci przekazania wydawnictw ksiąŜkowych dla 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia  w Sandomierzu 

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
na realizację  w 2012  roku zadania: utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez   Biuro   Wystaw   
Artystycznych   projektu  związanego z promocją   twórczości artystów Ziemi  
Sandomierskiej „Porównania”  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , 1 osoba nie brała udziału w 
głosowaniu  
i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XVIII/179/2012 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  w 
2012  roku zadania: utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w 
Sandomierzu oraz na wykonanie przez   Biuro   Wystaw   Artystycznych   projektu  
związanego z promocją   twórczości artystów Ziemi  
Sandomierskiej „Porównania”  
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński        Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej,  Handlu i Usług,   
       Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej, - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia, - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
       
                                             Uchwałę Nr XVIII/180/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok  
 
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok  

        
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta 
 



 29 

Pan Marceli Czerwiński        Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej,  Handlu i Usług,   
       Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej, - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia, - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany.   
 
 Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 17 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XVIII/181/2012 
  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 rok  
 
Ad. 16 
 

Podjęcie uchwały  o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  

   miejskiej.   
     

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne 
 
Pan Marceli Czerwiński        Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej,  Handlu i Usług,   
       Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej, - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku  dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XVIII/182/2012 

 o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji  

   miejskiej.   
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  
miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu  
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 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta   
  
Pan Marceli Czerwiński        Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej,  Handlu i Usług,   
 Praworządności,  Polityki Mieszkaniowej, - opinia pozytywna 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 

Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Poprosił o odczytanie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Pan Marcin Marzec  - sekretarz obrad odczytał  w/w uzasadnienie do  projektu uchwały. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Poprosił o odczytanie Uzasadnienia , aby wywołać dyskusję . 
- UwaŜa, Ŝe na  Giełdzie jest brud, a kiedyś było czysto. 
- Być moŜe przetarg wyłoniłby  inkasenta, który to zrobi lepiej i taniej: 20 %  to duŜa kwota. 
- Prosi Burmistrza Marka Bronkowskiego  o odpowiedz na  kilka pytań, których nie miał   
  komu zadać na  posiedzeniu komisji. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe; 
- Od udzielania głosu na sesji jest prowadzący obrady. 
- Nie naleŜy wskazywać mówcy, gdyŜ Pan  Burmistrz Jerzy Borowski moŜe się poczuć 
zlekcewaŜony. 
- Poprosił o zadawanie kolejnych pytań. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- SORH nie radzi sobie z porządkiem. 
- Przeprowadzenie przetargu pozwoliłoby na uzyskanie większej kwoty „nawet o połowę”. 
- Miasto stworzyło dobre warunki, a giełda się nie rozwija (powstała tylko schludna toaleta) 
Zapytał: dlaczego nie jest wykorzystywana  linia sortownicza ? 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe nie jest prawda, iŜ wcześniej na giełdzie było zawsze czysto – Prezes Pan 
Janusz Stasiak teŜ  tłumaczył się z fruwających papierów. 
- Przypomniał , Ŝe  tematem   analizy jest określenie inkasenta  na Placu targowym,  a nie 
funkcjonowanie linii sortowniczej. (Temat  funkcjonowania  SORH był wcześniej) 
- Poprosił o skupieniu się na temacie – jak wyŜej. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Przypomniał  obecnym jak kiedyś funkcjonował Plac targowy i związane z tym problemy. 
Powiedział,Ŝe: 
- Oddanie  inkasa w ajencję  nie daje  gwarancji zwiększenia wpływów. 
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- Został wypracowany pewien system, zostały stworzone miejsca pracy. 
- Bałagan bywa, głównie w soboty, niedziele i poniedziałki. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe: 
- Zgadza się z wypowiedzią Pana Burmistrza 
- Jako Burmistrz pamięta problemy związane z  pobieraniem opłaty targowej. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie jest usatysfakcjonowany wypowiedzią Pana Burmistrza. 
- Miasto popełniło kiedyś „olbrzymi i niewybaczalny błąd” kupując akcje. 
- Giełda powinna być w rękach producenta. 
- SORH  jest dotowany dwa razy. 
- Chce wymóc, aby SORH handlował owocami, aby była sortownia, a kupiec z Niemiec mógł  
zrobić zakupy  przez telefon. 
- W tej działalności dobrze sprawdziłoby się PGKiM  Spółka z o.o. 
- Rewident (audytor) z Urzędu Miejskiego powinien skontrolować SORH. 
- Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej  naleŜy zaprosić Radę Nadzorczą Giełdy. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  przypomniał, Ŝe rozmawiamy o Placu 
Targowym, a nie o funkcjonowaniu Giełdy 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
PowyŜszy wniosek został przez Radę Miasta Sandomierza przyjęty 12 głosami „za”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod glosowanie projekt uchwały  
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  miejskim przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu  
Wynik głosowania: 12 „za”, 1 „przeciw”, 1 osoba „ wstrzymała się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwały Nr XVIII/183/2012 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  miejskim przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu  
 
Ad.18  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w Gminie Miejskiej 
Sandomierz. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
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Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca  Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w 
Sandomierzu  odczytała   stanowisko Związku (w Załączeniu) 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały   
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XVIII/184/2012 
w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Sandomierz. 
 
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy  
Miejskiej  Sandomierz. 
  
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 

 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący   się”. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XVIII/185/2012  
w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej 
Sandomierz. 
 
Ad. 20 
 
Przyjęcie Sprawozdania  z realizacji  Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia  23 lutego 2011 roku  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki 
UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.  

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   
- Przypomniał,Ŝe Sprawozdanie z uwagi na obszerność opracowania było do wglądu w biurze 
Rady Miasta. 
- Poprosił o opinie komisje  merytoryczne Rady. 
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Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  w związku z brakiem  uwag, wniosków 
zamknął dyskusję  i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła  
 
Sprawozdanie z realizacji  Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia  23 
lutego 2011 roku  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.    
 
Ad. 21 
 
Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów radnych Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Zapytał o ew. uwagi do  Harmonogramu DyŜuru radnych – brak zgłoszeń. 
- Poddał pod głosowanie w/w harmonogram. 
- W wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się’ stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza przyjęła Harmonogram DyŜurów radych. 
 
       
Ad. 22.   
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz.  
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Przypomniał, Ŝe projekt uchwały został dostarczony Państwu radnym  przed sesją. 
 - Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta.  
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji nauki Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan  Marcin Marzec  
 
Zgłosił wniosek o  zwiększenie ulgi na 3. i kolejne dziecko z 25 % na 50%. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  Za 5 godzin pobytu  w przedszkolu rodzic nie ponosi Ŝadnych opłat. 
- Opłaty  za pozostałe  godziny pobytu dzieci – po zastosowaniu ulg  teŜ są niewielkie. 
- JuŜ w najbliŜszym okresie będzie problem z przyjęciem około 100 dzieci do przedszkoli. 
- Na utrzymanie przedszkoli  gmina daje duŜo pieniędzy 
- Prosi o zostawienie  25% ulgi. 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe „chodzi o niewielkie pieniądze” a „polityka prorodzinna jest najwaŜniejsza”. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Po zmianie przepisów dot. opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpływy zmalały 
drastycznie. 
- Aby nie płacić  w ogóle za przedszkole  rodzice zbierają dzieci po 5 godzinach.  
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał pod głosowanie  wniosek Radnego - Pana Marcina Marca 
Wynik głosowania: 7 „za”, 10 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
Wniosek nie został przez Radę przyjęty. 
- Poddał  pod głosowanie  projekt uchwały w treści  dostarczonej przed  dzisiejszą sesją 
Rady Miasta  
(Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 5  „wstrzymujących   się” od głosu. 
 I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XVIII/186/2012  
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz.  
 
Ad. 23   
 
Apel Rady Miasta Sandomierza do Rektora WSHP „Studium Generale Sandomiriense” 
w Sandomierzu 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   
- Powiedział , Ŝe Apel został przedłoŜony Państwu radnym na wniosek Pana Burmistrza. 
- Poprosił Pana Marcina Marca – Sekretarza obrad o odczytanie  treści Apelu. 
 
Radny – Pan Marcin Marzec odczytał treść Apelu. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, Ŝe komisja , której przewodniczy  zaopiniowała treść Apelu pozytywnie. 
 
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, który  złoŜył zastrzeŜenie do fragmentu Apelu 
Pan Burmistrz dokonał  niewielkiej korekty treści. 
 
 Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta   poddał pod głosowanie       
Apel Rady Miasta Sandomierza do Rektora WSHP „Studium Generale Sandomiriense” w 
Sandomierzu 
I w wyniku  głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
 I stwierdził przyjęcie   przez Radę Miasta Sandomierza  
 
Apelu Rady Miasta Sandomierza do Rektora WSHP „Studium Generale 
Sandomiriense” w Sandomierzu 
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Ad. 24  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.                                    

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powitał przybyłego  
 Pan Artura  Trykszę  -  Prezesa Wydawnictwa „Tygodnik Nadwiślański” 
 
 Artur Tryksza  - Prezes Zarządu  Wydawnictwo Samorządowe Spółka z o.o. 
                              „Tygodnik Nadwiślański 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie  dotarło do Wydawnictwa  drugie z zaproszeń informujące o  terminie dzisiejszej sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
-  Informację związaną z Firmą przedstawi w czerwcu br. 
-  Dementuje plotki  dotyczące złej  kondycji Wydawnictwa. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poinformował o: 
- Piśmie Wojewody Świętokrzyskiego  informujące  Pana Wojciecha Czerwca oraz Pana 
Macieja Skorupę  o braku podstaw  uniemoŜliwiających Przewodniczącemu Rady 
prowadzenie sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Wniosku Państwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich  do usunięcia naruszenia prawa. 
- Skardze Pana Zbigniewa Leśniaka na działalność Burmistrza Sandomierza. 
- Skardze Pani Teresy Kurowskiej na działalność Burmistrza Sandomierza. 
- Wyroku Sądu  stwierdzającego  niewaŜność  Miejscowego Planu Zagospodarowania  
  Przestrzennego „Starówka” i opinii prawnej do tego wyroku. 
- Zaproszeniach dla Radnych do udziału w uroczystościach, wystawach i inn.. 
 
Ad. 25            
                                           Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Piotr Majewski 
 
- Zapytał, czy jest moŜliwość  zagospodarowania ronda od strony Opatowa – jego obecny 
wygląd nie jest dobrą wizytówka dla Miasta. 
- Poprosił o zakup kamer  na Plac śółkiewskiego – ten rejon  robi się niebezpieczny. 
  
 
Ad. 26 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                 Janusz Sochacki                                                  
                                                                                                  Przewodniczący                                                    
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                                                                                                  Rady Miasta Sandomierza                                  
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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