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                                                     Protokół  Nr 7 

                               z   VII sesji Rady Miasta Sandomierza 

                                       25.  luty 2015 roku –  Ratusz 

 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  11.50 
 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył VII sesję 
Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję:  na wstępie  parlamentarzystów: 
Pana Marka Kwitka -  Posła na Sejm RP  i Pana Jarosława Rusieckiego – Senatora RP, Pana 
Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło – Asystenta 
Burmistrza Sandomierza, Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Prezesów Spółek miejskich, 
Dziennikarzy prasy i radia, zgromadzonych Gości. 
 
W  VII sesji udział wzięło  19 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 
obecności.  
Radny – Pan Marcin Marzec usprawiedliwił nieobecność.                    
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 Radną   – Panią Wiesławę Sabat. 
 
Radna – Pani Wiesława Sabat     wyraziła zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i 
wobec braku innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pani Wiesława Sabat     została  sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu 3 
Porządku obrad,  poprosił o ew. wnioski, uwagi do Porządku obrad V sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o zdjęcie z Porządku obrad  VII sesji Rady Miasta  Sandomierza  projektu uchwały    
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  pojazdów samochodowych  na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza - poz. 7. 
Porządku obrad  VII sesji. 
- Uzasadniając swój wniosek powiedział, między innymi: 
                  - Podczas prac nad tym projektem uchwały na posiedzeniach komisji Rady Miasta  
zostało wprowadzonych szereg zmian, które spowodowały  utratę pierwotnej idei, która 
przyświecała  wnioskodawcy (Burmistrzowi) : wprowadzenie bezpłatnego parkowania dla 
Mieszkańców Miasta. 
Postulowane przez radnych  zmiany  spowodują  wzrost opłat  za parkowanie pojazdów przez 
mieszkańców Miasta. 
- Prosi o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały  w sprawie 
zmian w budżecie Miasta na 2015 rok – Zmiany wynikają z konieczności  wykonania 
zalecenia pokontrolnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu- Przeprowadzenia  
w OPS szkolenia antymobingowego. 
- Projekt uchwały był opiniowany przez komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka –Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał:  
Kto z Państwa radnych wyraża zgodę na: 

 

Zdjęciem z Porządku obrad  VII sesji projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia opłat za parkowanie  pojazdów samochodowych  na drogach publicznych w 
strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu. 
 
Rozszerzenie Porządku obrad VII sesji o  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

na 2015 rok w miejsce  projektu uchwały  zdjętego z porządku obrad VII sesji Rady Miasta. 

- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza: 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 
przychyliła się do wniosków Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza i  uwagi 
na brak kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie Porządek obrad VII sesji Rady Miasta 
Sandomierza  z uwzględnieniem proponowanych zmian – jak nizej 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się”. 
 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad VII sesji Rady Miasta Sandomierza  
jak  niżej: 
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej  taryfy  
     dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  
      miasta Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.    
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów w osobach:  
     Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Maciejowskiego 17,    
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     Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ulicy Baczyńskiego 18  oraz   
     Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  z siedzibą przy  
     ulicy Przemysłowej 12. 
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2015 rok. 
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
     i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych  usytuowanych w pasie dróg  
     publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta  
     Sandomierza z dnia  6 lipca 2005 roku w sprawie  organizacji obsługi ekonomicznej  
     i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr  
     XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  21 czerwca 2006 roku w sprawie   
     organizacji obsługi ekonomicznej  i finansowo- księgowej szkół i przedszkoli  
      w Sandomierzu oraz  Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 
      30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi   ekonomicznej i finansowo- 
      księgowej szkół  i przedszkoli w Sandomierzu , zmienionej Uchwałą  Nr VI/46/2011  
      Rady Miasta Sandomierza  z dnia  6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji  obsługi  
      ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,  
      szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest  
      organem prowadzącym.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  
      na  realizację  w 2015 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw  
     Artystycznych  w Sandomierzu oraz  na wykonanie przez  Biuro Wystaw Artystycznych  
     projektu związanego    z promocją  twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej  
     „Porównania”.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  
       i   Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
      w Sandomierzu na 2015 rok.  
 14. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji  Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta  
       Sandomierza z dnia 19  lutego  2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
       Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych   
       oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu  na 2014 rok. 
 15. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
       o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 
 16. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 17. Zamknięcie obrad.                     
 
Ad. 4 
                      
               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
                                                 Sprawozdanie 

z realizacji zadań w okresie od 22.01.2015 roku do 24.02.2015 przedstawione na sesji 

Rady Miasta Sandomierza w dniu  25 lutego 2015 roku 

„Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
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Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające            
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie                       i w granicach 
upoważnień ustawowych. 
Z najważniejszych spraw pozwolę sobie wymienić: 

1. Zostały rozstrzygnięte 2 konkursy na kierownicze stanowiska urzędnicze.  
W wyniku zakończenia procedury naborów w najbliższym czasie stanowisko Naczelnika 
Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych obejmie Pani Lidia Sulicka-Tworek, natomiast 
stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki obejmie Pan Marcin 
Kapka. 

2. Trwają przygotowania do wyborów uzupełniających do Rady Miasta  
w okręgu wyborczym nr 21, które odbędą się 29 marca 2015 r.   
W związku z powyższym została powołana Miejska Komisja Wyborcza  
w Sandomierzu. Do 17 lutego 2015 do godz. 24.00 przyjmowane były zgłoszenia list 
kandydatów na radnego w okręgu nr 21. Zarejestrowano  
6 kandydatów na radnych w okręgu nr21 
  
Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zadanie „Remont – przebudowa drogi 
gminnej ul. 11 Listopada  w Sandomierzu”. 
 
W dniu 17.02.2015r. rozpoczęta została procedura wyłonienia wykonawcy  w postępowaniu 
przetargowym dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa drogi gminnej 
ul.11 Listopada 
 
W dniu 28.01.2015r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg  i Mostów w 
Żołyni, ul. Białobrzeska 159 37-110 Żołynia,  
na wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających  
na budowie przepompowni wód deszczowych w ul. Bosmańskiej, zgodnie            z 
dokumentacją zamienną w ramach zadania pn. „Remont i przebudowa infrastruktury 
drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Wartość robót-  457.806,00 zł brutto. Termin 
realizacji: 15.04.2015r. 
 
W dniu 28.01.2015r. podpisano aneks nr 1 z Wykonawcą PBDiM w Żołyni na wydłużenie 
terminu zakończenia robót na zadaniu: 
 „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Termin 
zakończenia robót: 15.06.2015r. 

W ostatnim okresie odbyły się liczne wydarzenia kulturalne m.in:  
Koncert Kol ęd Prawosławnych i Hymnów Bożego Narodzenia.  
Wieczór Tańców i Kolęd Polskich  
Wystawa „Sobibór. Pamięć nie zna przedawnienia…”, ukazująca prace archeologiczne 
prowadzone na terenie niemieckiego ośrodka zagłady w Sobiborze. 
 

W dniach 7-8.02.2015 r. odbył się XI Marsz Szlakiem Puławiaków - Powstańców 
Styczniowych 1863 r. Był to marsz z okazji 152. rocznicy tragicznych wydarzeń Powstania 
Styczniowego na ziemi sandomierskiej, wzięło w nim udział ponad 60 piechurów m.in. z 
Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ożarowa, Starachowic, Przemyśla, Zabrza, Łodzi, 
Kielc, Tarnobrzega oraz Puław.  
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16.02-1.03.2015 r. – trwa „Zima w mieście 2015” - szereg imprez dla dzieci i młodzieży 
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje kultury i 
sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji              w Sandomierzu, Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu, Oddział PTTK,  Świetlice Socjoterapeutyczne „Przystań” i 
„Bajka” oraz Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz”, 
 
21.02.2015 r. odbyły się „VIII Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy             w Triathlonie 
oraz VIII Zimowe Otwarte Mistrzostwach Sandomierza w Triathlonie”. . 
 
Rozstrzygnięto I nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy 
Miejskiej Sandomierz w roku 2015, dotacje otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia: 
- Sandomierski Klub Kolarski Race Squad (6.000,00 zł), 
- Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” (140. 000, 00 zł), 
- Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz” (9.000,00 zł), 
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła Junior” (15.000,00 zł), 
- Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” (5.000,00 zł), 
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz” (105. 000, 00 zł). 
 
Przygotowano artykuł promocyjny o najważniejszych wydarzeniach sandomierskich (imprezy 
kulturalne i sportowe), który został przekazany do magazynu „Negatyw”  oraz do specjalnego 
wydania magazynu turystycznego „Welcome to Poland”, który będzie rozprowadzany 
podczas targów turystycznych „ITB” w Berlinie oraz „Expo” w Mediolanie. 
 
Jutro Gmina Sandomierz otrzyma promesę w wysokości pół miliona złotych  na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych remont ulic: Sokolnickiego, Mariackiej, II Pułku Piechoty 
Legionowej, Asnyka  i Reymonta.” 
 
                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował 
Panu Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 
 
Pani Mariola Stępień – Radna Miasta Sandomierza 
 
W imieniu zainteresowanych Mieszkańców zapytała o lokal wyborczy, w którym odbędzie 
się głosowanie na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza w 
Okręgu Wyborczym Nr 21 (bo media podają  różną lokalizacją) 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Wszystkie zasady głosowania przyjęte   podczas wyborów samorządowych w 2014 roku  
obowiązują  również   w wyborach uzupełniających. 
- Głosowanie odbędzie się zatem  w Gimnazjum Nr 1 (Okręg wyborczy Nr 21 obejmujący  
ulicę Żółkiewskiego Nr 2, 4, 5 i 7) 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał: 
- Dlaczego  inwestycja realizowana przy ulicy Bosmańskiej nie została ujęta  w pierwotnej 
dokumentacji  (Dlaczego projekt nie przewidywał  budowy przepompowni?) 
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- Czy ktoś nie powinien ponieść konsekwencji za w/w błąd ? 
Powiedział, że jest to  inwestycja  z udziałem funduszy unijnych  i takie  błędy nie powinny 
się zdarzać. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Był zaskoczony mnogością niespodzianek, jakie kryje ta inwestycja. 
- Uważa za sukces  ustalenie ostatecznego terminu   wykonania   przepompowni i 
zakończenia wszystkich  prac. 
- Faktem jest, że   ktoś zawinił i  źle wykonał swoją pracę – W dniu dzisiejszym  nie jest 
jednak  w stanie  powiedzieć: kto ?, dlaczego? i w jakich okolicznościach? 
- Niestety  część kwoty Miasto będzie musiało  dołożyć z własnego budżetu , bo na tym 
etapie nie ma już  innego wyjścia. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz  wspomniał  o kwocie 500 tys. zł z tytułu  szkód po nawałnicy  - Radny 
złożyli  w tej sprawie  interpelacje dot. „ konkretnych  tytułów zadań  na co  te pieniądze mają 
być przeznaczone”. 
- Nie wie dlaczego komisja wspólna Urzędu Miejskiego  i Urzędu Wojewódzkiego , która 
weryfikowała te straty pominęła   cyt. „kilka pozycji”  dotyczących  prawej części miasta 
Sandomierza. 
- Prosi, aby przyjrzeć się sprawie. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że Miasto powinno wystąpić  do Urzędu Marszałkowskiego   o przekazanie 
dodatkowych  środków finansowych na przepompownię. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że takie działania zostały podjęte. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Dysponentem tych pieniędzy jest Urząd Marszałkowski. 
- Należy mieć nadzieję, że  dalszą część inwestycji poprowadzimy gospodarnie i nie 
będziemy  zmuszeni  do tej inwestycji  dokładać  z  samorządowej kasy. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
Powiedział, między innymi: 
- Problem budowy  drogi S- 74 i tzw. Lwowskiej –bis został zlekceważony   na poziomie 
kontraktu  Województwa Świętokrzyskiego, zwłaszcza, że zakończenie  II etapu  tej 
inwestycji  przewidywany był na koniec 2013 roku. 
- Chce przekazać informację  o dodatkowych  konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego  
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-  Podjęte działania  uzyskały wsparcie ze strony  Marszałka Województwa Podkarpackiego  
(Lwowska – bis oraz remont mostu na Wiśle) oraz Marszałka Województwa Łódzkiego  
(droga S-74) 
- Do apelu przyłączyli się również   prezydenci Stalowej Woli i Tarnobrzega. 
- Za wsparcie inicjatywy dziękuje również Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi 
Sandomierza. 
- Informacja o efektach  wspólnych działań   będzie  znana  na początku marca br., a do końca 
czerwca   zostaną przez Rząd  rozpatrzone wszystkie złożone wnioski. 
Na efekty  naszej wspólnej inicjatywy  trzeba poczekać  do II połowy  bieżącego roku. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował za dyskusję. 
- Poprosił o zwolnienie z obowiązku odczytywania pełnej treści wszystkich  projektów 
uchwał. 
- Zamknął  rozpatrzenie punktu 5. Porządku obrad  VII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej  taryfy  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  
miasta Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.    
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinie  Przewodniczących  
komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedziała, że Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
- I w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr VII/25/2015 
w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej  taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.    
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów w 
osobach:  Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy 
Maciejowskiego 17,   Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ulicy 
Baczyńskiego 18  oraz  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o.  z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 12. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca      Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
- opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza:  
-  Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- I w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr VII/26/2015 
w sprawie  odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów w osobach:  
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Maciejowskiego 17,   
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ulicy Baczyńskiego 18  oraz  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  z siedzibą przy 
ulicy Przemysłowej 12. 
 
Ad. 7 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów  zaopiniowała projekt w/w uchwały w dniu 
wczorajszym. 
- Poprosił o przedstawienie  stanowiska Komisji  na temat projektu uchwały. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Składa wniosek formalny, aby   kwotą 3 000 zł obciążyć osobę odpowiedzialną  „ za  ten 
stan rzeczy” (tj. utrata zdrowia przez pracowników). 
- Powyższy wniosek składa na prośbę pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 
- Będzie głosował za podjęciem tej uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to sprawa niezwykle delikatna i złożona. 
- Trudno będzie wskazać jedną osobę  odpowiedzialną za zaistniałą sytuację, a atmosfera  w 
Ośrodku Pomocy Społecznej była  - jak się wydaje - wypadkową kilku składowych. 
- Po zmianach kadrowych sytuacja w placówce   jest znacznie lepsza. 
- Jest potrzeba   przeprowadzenia  szkolenia  i prosi  Radę Miasta  o przesunięcie  środków 
finansowych poprzez podjęcie tej uchwały. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  zapytał: czy Radny – Pan Andrzej Gleń 
podtrzymuje swój wniosek? 



 

9 
 

 
 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Wniosek o obciążenie kwotą 3 tysięcy zł osobę  winną  zaistniałej sytuacji podtrzymuje  (ta 
osoba została zdjęta ze stanowiska). 
- Spełnia  prośbę wyborców. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił się do radcy 
prawnego  o opinię w sprawie wniosku radnego. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny UM 
 
Powiedziała, że  musiałby być wyrok sądu w tej sprawie. 
 
Radny Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, że wycofuje  zgłoszony wniosek. 
 
Pani Grażyna Łebek- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Powiedziała, między innymi: 
- W protokole końcowym z  kontroli  antymobingowej przeprowadzonej w  grudniu’2014 i 
styczniu roku bieżącego w Ośrodku Pomocy Społecznej zalecono przeprowadzenie  szkoleń 
antymobingowych. 
- Protokół nie wskazywał    osoby winnej  zaistniałej sytuacji (tj. w sposób jednoznaczny 
uznanej za mobbera) 
- Przychyla się do opinii  radcy prawnego w tej sprawie. 
 
W związku z  brakiem   kolejnych głosów w dyskusji oraz z uwagi na brak wniosków Pan 
Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2015 rok  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 „ wstrzymujących  się ”  od głosu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła 
 

Uchwałę Nr VII/27/2015 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2015 rok. 

 
Ad. 8 

 
 Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
 i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych  usytuowanych w pasie dróg  
 publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
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Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedziała, że Komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powiedział, że: 
– Opinia Komisji jest pozytywna 
- Dochód z opłat za korzystanie z przystanków zostanie  przeznaczony na  utrzymanie 
przystanków i dworca PKS. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w związku z wycofaniem się  
dotychczasowego operatora  poprosił Burmistrza Sandomierza o  kilka słów komentarza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Dworzec PKS w  Sandomierzu  od dłuższego czasu  nie spełnia swojej funkcji. 
- Operator – PKS Tarnobrzeg  nie wywiązuje się  ze swoich obowiązków. 
 - Po rozmowie  z Dyrektorem PKS Tarnobrzeg wniosek jest jednoznaczny – PKS Tarnobrzeg 
nie zamierza inwestować w Sandomierzu – Jest zainteresowany wyłącznie Tarnobrzegiem. 
- Ponieważ nie ma  możliwości wyegzekwowania   budowy  dworca PKS  od przewoźnika, 
„przejmujemy to na własny stan”. 
- Dochód z opłat  za korzystanie  z przystanków  pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania  
dworca. 
 
Wobec braku  dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych  
usytuowanych w pasie dróg  publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

                                              Uchwała Nr VII/28/2015 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
 i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych  usytuowanych w pasie dróg  
 publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.  
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta  
Sandomierza z dnia  6 lipca 2005 roku w sprawie  organizacji obsługi ekonomicznej  
 i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr  
XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  21 czerwca 2006 roku w sprawie   
organizacji obsługi ekonomicznej  i finansowo- księgowej szkół i przedszkoli  
w Sandomierzu oraz  Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 
30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi   ekonomicznej i finansowo- 
księgowej szkół  i przedszkoli w Sandomierzu , zmienionej Uchwałą  Nr VI/46/2011  
Rady Miasta Sandomierza  z dnia  6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji  obsługi  
ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu. 
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Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
       
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek   – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu – opinia jednogłośnie   pozytywna. 
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierz: 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr VII/29/2015 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia  6 lipca 
2005 roku w sprawie  organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i 
przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia  21 czerwca 2006 roku w sprawie  organizacji obsługi ekonomicznej  
i finansowo- księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz  Uchwałą Nr 
XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie 
organizacji obsługi   ekonomicznej i finansowo - księgowej szkół  i przedszkoli w 
Sandomierzu , zmienionej Uchwałą  Nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  6 
kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji  obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej 
szkół i przedszkoli w Sandomierzu. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Konsekwencją podjęcia  poprzedniej uchwały jest projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie miasta na 2015 rok.  
Poprosił o opinię komisję   Rady Miasta Sandomierza:        
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek   – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu powiedziała, że komisja  zaopiniowała projekt uchwały  jednomyślnie pozytywnie. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 
- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Chodzi o przesunięcie  pracowników z Wydziału Oświaty do ZEAS- u. 
- Poprosił o poprawienie  błędu literowego  z § 4   dział 801: 
   jest rozdział 80110 , ma być rozdział 80114. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Robert Pytka -  Przewodniczący: 
-  Poddał  go  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015  
   rok. 
- I na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr VII/30/2015 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  
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Ad. 11  
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,  
szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest  
organem prowadzącym.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, że: 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu powiedziała: 
- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Dziękuje za przygotowanie w/w dokumentu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poprosił o wykreślenie w podstawie prawnej  art. 209, a w to miejsce wpisanie 211,212 i 
214. 
- Na stronie  11b w punkcie 2. Poprosił o wykreślenie  podpunktu 3. „Oryginał świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej” (powtarza się to samo zdanie dwukrotnie) 
Automatycznie  punkt 4. będzie 3., a punkt 5. będzie 4.   
-  Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
- Zapytał o osoby samotnie wychowujące dzieci. 
- W uchwałach Rady Miasta Sandomierza nie ma   zapisów  mówiących o rodzicach samotnie  
   wychowujących dzieci, którzy  często zostają sami ze swoimi problemami. 
- Dzieci pracowników miejskich placówek oświatowych  są faworyzowane i radny chce, aby  
osoby samotnie wychowujące dzieci  też miały jakieś przywileje.  
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Projekt uchwały został przygotowany bardzo dobrze przez Panią Tamarę Sochę - Dyrektora 
ZEAS-u  , w oparciu o obowiązujące  przepisy prawne. 
- Dzieci z rodzin niepełnych są traktowane  priorytetowo we wszystkich placówkach 
podległych Miastu. 
- W poszczególnych placówkach podległych Miastu  są stosowane  uregulowania opracowane  
przez dyrektorów szkół i przedszkoli. 
- Zdarzają się niestety przypadki, że rodzice biorą fikcyjny rozwód, aby móc korzystać  z 
różnych  świadczeń  z zakresu opieki społecznej, czy też edukacji. 
- Zapis dotyczący  pracowników  wynika z przepisów prawnych  - Zapewnia, że nie jest 
nadużywany przez pracowników  placówek oświatowych. 
 
Pani Tamara Socha – Dyrektor ZEAS-u 
 
Wracając do zgłoszonej zmiany w projekcie uchwały  powiedziała, między innymi, że: 
- Nie można wykreślić „Oryginału  świadectwa” 
- „W § 2 projektu uchwały  są określone kryteria, a punkt 2 mówi o dokumentach do tych 
kryteriów”. 
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Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny Urzędu Miejskiego 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły jednoznacznie wskazuje, że ten 
dokument będzie albo z paskiem, albo bez paska. 
- Uregulowania dotyczące osób samotnie wychowujących dzieci  zostały zawarte  w ustawie 
o systemie oświaty. 
Rada ma przyjąć dodatkowe kryteria. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   powiedział, że   uchwała 
Rady Miasta nie może zaburzyć  porządku prawnego, którym  jest akt prawny  wyższego 
rzędu – tj. ustawy  o systemie  oświaty. 
 
Pan Jacek Dybus - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- § 6  projektu uchwały  pozwala na  przyjmowanie do naszych szkół  dzieci spoza  naszej 
gminy – Nie mówi jednak nic na temat dofinansowywania przez inne gminy. 
- Do otrzymanej subwencji Miasto dopłaca do każdego  ucznia określoną kwotę z własnego 
budżetu. 
Zdaniem Radnego  takie same   środki finansowe powinna dopłacać gmina,  z której pochodzi 
uczeń. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że są zawierane stosowne umowy  pomiędzy  Burmistrzem Sandomierza  
a Wójtem, Burmistrzem lub Prezydentem miejscowości, z której pochodzi dziecko. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że: 
-  Obowiązuje  zasada wzajemności – Dzieci z Sandomierza  również uczęszczają do szkół  
w innych  miejscowościach. 
- Zgodnie z sugestią  Pani Teresy Prokopowicz – radcy prawnego Urzędu Miejskiego  
wykreślamy  zapis „Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej”, punkt 4. staje się  
punktem 3. itd. (autopoprawka Burmistrza Sandomierza) 
- W związku z brakiem  kolejnych zgłoszeń w dyskusji  poddaje pod głosowanie w/w projekt 
uchwały 
- I na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdza, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/31/2015 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest  
organem prowadzącym.  
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Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu  na  realizację  w 2015 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych  w Sandomierzu oraz  na wykonanie przez  Biuro Wystaw 
Artystycznych projektu związanego    z promocją  twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej „Porównania”.  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek   – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu – opinia  pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                       Uchwały Nr VII/32/2015 
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  na  realizację  w 
2015 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych  w 
Sandomierzu oraz  na wykonanie przez  Biuro Wystaw Artystycznych projektu 
związanego    z promocją  twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”.  
  
Ad. 13.   
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  
i   Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na 2015 rok.  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia  powiedział, że komisja , której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały 
i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr VII/33/2015 
w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2015 rok.  
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Ad. 14 
 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji  Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta  
Sandomierza z dnia 19  lutego  2014 roku w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu  
  Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu  na 2014 rok. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 
 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia  powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie z realizacji  
Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19  lutego  2014 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów 
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu  na 2014 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w Sprawozdanie 
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził przyjęcie   przez Radę Miasta Sandomierza  
 Sprawozdania z realizacji  Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta  
Sandomierza z dnia 19  lutego  2014 roku w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu  
 Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii w Sandomierzu  na 2014 rok. 
  
Ad. 15 
 
Komunikaty i  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie miedzysesyjnym. 
 
Przechodząc do realizacji  kolejnego punktu Porządku obrad sesji,  na wstępie Pan Robert 
Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powitał   Pana Adam Czajkę - Zastępcę Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w związku z  pismem   Pana Krzysztofa Wolaka – Starszego 
Brygadiera  odchodzącego ze stanowiska  Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w 
Sandomierzu. 
Po odczytaniu w/w pisma (jak załącznik do Protokołu) Pan Przewodniczący po złożeniu  
Panu Krzysztofowi  Wolakowi podziękowań za współpracę  zaprosił Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu  na kolejne posiedzenie Rady Miasta, na którym 
będzie  rozpatrywany temat stanu  bezpieczeństwa i porządku  publicznego oraz ochrony  
przeciwpożarowej na terenie Sandomierza, informując jednocześnie, że prośba o 
przedstawienie informacji na w/w temat zostanie do Państwowej Straży Pożarnej przekazana.  
„Będziemy również chcieli  zapoznać  radnych i mieszkańców  o działalności gminnych osób 
prawnych, spółek prawa handlowego oraz podmiotów , których miasto jest fundatorem” oraz   
informacja o realizacji   uchwał  podjętych przez Radę Miasta Sandomierza  za rok ubiegły. 
 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił  
zebranym  informacje o  złożonych przez radnych  interpelacjach (i odpowiedziach  na nie) 
oraz  o pismach, które wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza od 
osób prywatnych, instytucji, radnych, w tym między innymi pismo: 
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- W sprawie skargi PTTK Oddział w Sandomierzu  na nieudzielenie  odpowiedzi w/s  pisma 
wzywającego do  usunięcia naruszenia prawa.  - Skarga została odrzucona. 
- Pana Marka Lipca i Pana Jerzego Lipca – Właścicieli  Firmy Agrohandel w/s opłat  za 
odprowadzanie  wód opadowych (Komisje Rady  zajęły stanowisko w sprawie). 
-  Klubu „Wisła Junior Sandomierz” z prośbą o utworzenie  w roku szkolnym 2015/2016 klas 
sportowych o profilu piłka nożna w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum  nr 2 w 
Sandomierzu (w tej sprawie przygotowywany jest przez grupę radnych projekt uchwały) 
Przykład Karola Bieleckiego świadczy, że Sandomierz  ma  utalentowaną młodzież. 
- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Kielcach w/s  uchwały tzw. śmieciowej 
(Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu złożyła  skargę na uchwałę Rady Miasta 
Sandomierza) 
- Pana Andrzeja Bolewskiego – radnego Sandomierza    w sprawie  restrukturyzacji Domu 
Kultury  przy ulicy Portowej (w tym projekt uchwały w ww. sprawie),  w/s   „Programu  
niskiej emisyjności oraz cieku wodnego „Atramentówka”. 
- Skargę  Pana Wojciecha Sochy dot.  naruszenia  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym, braku rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz  rażącego  
naruszenia art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Przypomina, że sprawa Pana Wojciecha Sochy była  przedmiotem analiz  kilku komisji Rady 
Miasta. 
- Pana Wojciecha Mrozka w sprawie organizacji  Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”. 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że  wpłynęło  
wiele  zaproszeń na spotkania opłatkowe , koncerty okolicznościowe i inne uroczystości. 
Kontynuując powiedział, że: 
-  Wraz z Panem Burmistrzem i  radnymi  stara się – w miarę możliwości - uczestniczyć   
w spotkaniach, na które  otrzymał zaproszenie jako Radny i jako Przewodniczący Rady 
Miasta. 
- Jako Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uczestniczył w Zgromadzeniu 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, na którym zostały powołane nowe  
Władze tego Związku oraz przyjęto budżet na 2015 rok. 
- Wpłynęło zaproszenie Związku Miast Polskich na 35. Zgromadzenie Związku z okazji  
   25. lecia  samorządu. 
- Dziękuje Radnym Klubu Prawa i Sprawiedliwości za  partycypowanie w kosztach 
zorganizowania 11 Marszu Puławiaków  (Cieszy zwłaszcza fakt, że grupa młodych ludzi 
kultywuje tradycje) oraz  radnym, którzy bardzo aktywnie odpowiedzieli na apel  Radnego – 
Pana Sylwestra Łatki  dot. II Przeglądu Jasełek   w Kościele pw.  Św. Józefa 
- W imieniu Muzeum Okręgowego  zaprasza na Wystawę Fotografii  Pani Teresy 
Leduchowskiej – Horodyńskiej – Jest to wspomnienie  w 10. Rocznicę śmierci Św.  Jana 
Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 
- Zaprasza Państwa radnych do uczestniczenia w dniu 1 marca w obchodach  Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych (Pan Przewodniczący przedstawił  program obchodów  w/w 
uroczystości).  
- W dniu 5 marca br. Szkoła Podstawowa Nr 3  zaprasza na  uroczystość poświęconą  
Żołnierzom Armii Krajowej. 
- Szkoła Podstawowa Nr 4   zaprasza na wieczornice poświęconą Patronowi Szkoły – 
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. 
- 7 marca w Zamku Kazimierzowskim nastąpi rozstrzygniecie 15 edycji „Sandomierzanina 
Roku” 
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Ad. 16 
 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zwrócił się z prośbą do Pana Marka Bronkowskigo – Burmistrza Sandomierza  z prośbą o  
rozpisanie  budzetu’2015 w układzie wykonawczym dla poszczególnych komisji(co ułatwi 
śledzenie wykonania  tegorocznego budżetu) 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
W imieniu Mieszkańców prosi o odpowiednim zabezpieczeniu terenu -  W wyniku prac 
prowadzonych na skarpie osunęło się ogrodzenie posesji. 
 
Pani Mariola Stępień- Radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Osoby korzystające z przejścia dla pieszych przy ulicy Zawichojskiej (dzieci z Kamienia i 
osoby starsze) maja problem  z przejściem w przewidzianym światłami czasie.  
- Zwróciła się w tej sprawie do Komendanta Policji  w Sandomierzu powołując się na 
specyfikę  tego skrzyżowania – Niestety  otrzymała odpowiedz negatywną. 
- Prosi o pomoc w tej sprawie.. 
  
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie otrzymał odpowiedzi  n/t budżetu obywatelskiego – Jest uchwała i  należy ją 
respektować. 
- Chce, aby  wygospodarować „jakieś pieniążki”  dla Osiedla Szpital. 
Osiedle Huta ma kino, baseny, place zabaw, boisko. Na Osiedlu Szpital nic się nie dzieje:” 
boiska nie ma, plac zabaw rozwalony, nic tam się nie dzieje, prosimy, aby coś się zaczęło 
dziać na Szpitalu”. 
- Piękne Osiedle Szpital powstało. Cyt.”Kupę pieniędzy Miasto zarobiło na sprzedaży 
mieszkań, na lokalach. Miasto  wzięło te pieniądze, niech ma za działki.” „Niektórzy są 
faworyzowani. A tutaj jest cały czas źle.” 
- Chodnik  przy ulicy Milberta wymaga  remontu – W Starostwie powiedzieli, że  nie 
wyremontują tych chodników. 
Miasto  w tej chwili  przejmuje działki  od Starostwa Powiatowego, trwa procedura. 
Radny wnosi, aby „zająć się sprawą remontu, tam są dziury, tam jest niebezpiecznie”. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – radna sandomierza 
 
Prosi, aby  prywatni przewoźnicy działający na terenie Sandomierza  zwiększyli  ilość kursów 
do szpitala w soboty i w niedziele. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Do  tej wypowiedzi został sprowokowany  przez  radnego – Roberta Kurosza. 
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- Oficjalnie informuje, iż 90 % inwestycji realizowanych    przez ostatnie 8 lat  po  prawej 
stronie Miasta zostały   sfinansowane przez  budżet Państwa i są wynikiem starań lokalnej 
społeczności. 
-  Wypowiedz radnego Roberta  Kurosza „jest nastawianiem  społeczeństwa  przeciwko 
tamtej części miast”. 
„Nie jest  prawdą, że  miasto ładuje  ciężkie środki w tamta stronę miasta – To wszystko 
konsekwencja powodzi, huty, która  tam działała  oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
infrastrukturę budowała i buduje”. 
- Pomysł umieszczenia basenów na Bulwarze  Piłsudskiego uważa za cyt. ”poroniony i chory 
pomysł w kontekście zalewania tych terenów”. 
Raz jeszcze dziękuje Panu Burmistrzowi  za  zmianę lokalizacji basenów. 
- „Tamta część Miasta nie ma szczęścia do  infrastruktury miejskiej”: zniszczony basen, 
ogrodzenie, nie  funkcjonuje Dom Kultury, zlikwidowano  kino,  pozostał jedynie   cyt. 
”piękny  projekt aqwaparku – koszt. 18 mln. zł”   
- W swoich wystąpieniach często wraca do  sprawy środków unijnych, z których możemy  
skorzystać jeszcze  tylko przez 4 lata i  „nie wybaczy nam nikt, jeżeli po nie  sięgniemy”. 
- W dalszym ciągu źle się dzieje na ulicy Bosmańskiej: na placu budowy „rządzi ten kto 
wstanie wcześniej”. 
Prośba  o zdyscyplinowanie  Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego :Naczelnika Wydziału i 
inspektora nadzoru, który cyt. ”przyjeżdża raz na miesiąc ze Staszowa”. 
 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza  
 
- Zapytał, czy w  BIP na stronie Miasta , w zakładce dotyczącej  Rady Miasta  można by było 
utworzyć zakładkę dotyczącą interpelacji radnych (imię i nazwisko radnego, data, treść 
interpelacji). 
- Powiedział, że powyższe zapobiegnie powielaniu się pewnych tematów oraz  będzie 
informacja dla mieszkańców cyt. ”czym zajmują się radni”. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Odnosząc się do wypowiedzi Pana Roberta Kurosza: przy projektowaniu osiedla istnieje 
wymóg uwzględnienia w tym projekcie  strefy tzw. rekreacyjnej dla dzieci i z całą pewnością 
projekt  osiedla szpital taki teren uwzględniał. 
Pozostaje pytanie dlaczego  nie został przez wykonawcę zrealizowany. 
- Sala w ratuszu, gdzie odbywają się  sesja, spotkania i inne ważne uroczystości jest  słabo 
oświetlona – Należy – zdaniem radnego- zmienić oświetlenie na ledowe. 
 Na jakim  etapie  jest sprawa przejęcia  przez Miasto od Powiatu  ulicy Staromiejskiej ? – 
zapytał Radny. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Odpowiadając na interpelacje i zapytania  radnych powiedział, między innymi: 
- Budżet’2015 zostanie przekazany na piśmie, zgodnie z wnioskiem Pana Jacka Dybusa – 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.    
- Nie zna sprawy dotyczącej  osuwiska na Grodzisku – Przed podjęciem ew. działań właściwe 
służby ocenią skalę problemu ( w tym  zostanie zrobiona  dokumentacja zdjęciowa). 
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- Jako Burmistrz wystąpi z pismem do GDDKiA w sprawie  przejścia dla pieszych  przy ulicy 
Zawichojskiej - Nie wie jednak czy Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przychyli się do wniosku. 
- Zapewnił, że są w budżecie  zaplanowane środki na wykonanie placu zabaw  na Osiedlu 
Szpital. 
- Działania STBS i TBM  ograniczyły się do  wykonania  dróg wewnętrznych. 
- Procedura wdrożenia budżetu obywatelskiego na kolejny rok  została rozpoczęta i będzie 
konsekwentnie, krok po kroku realizowana. 
- Procedura przejęcia   ulicy Milberta  trwa - Jeżeli  będą pieniądze w budżecie, to chodnik 
zostanie wykonany. 
- Jeżeli  przewoźnik  nie uruchamia  kursów w soboty i w niedziele, to  należy domniemywać, 
że  te kursy nie są  opłacalne. 
Jako Burmistrz Miasta  może mieć pewien wpływ na MKS, na  osób prowadzące  działalność 
gospodarczą nie ma żadnego wpływu. 
- Jest przygotowana  dokumentacja na aquapark  na Osiedlu Huta , ale „do tematu wrócimy 
jak Miasto będzie  na to stać”(koszt 18 mln zł) 
- Kilkanaście dni temu  odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Kielcach w sprawie: 
                -     Chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego (od Bazarex-u do szpitala). 
                -  „Innego rozwiązania obwodnicy  z wjazdem do Szpitala”( Z uwagi na  ilość  
                      poważnych wypadków i innych zdarzeń, do których  doszło w tym rejonie   
                      sprawę   i propozycję utworzenia  ronda potraktowano bardzo poważnie.) 
- W sprawie publikacji w BIP treści interpelacji – „Nie  widzi problemu”. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Podczas poprzedniej kadencji był  na kilku spotkaniach  z Burmistrzem – Jerzym 
Borowskim, który obiecał  plac zabaw dla dzieci na Osiedlu Szpital. 
- W ramach budżetu obywatelskiego (450 tys. zł) złożył  projekt na budowę „Orlika” na 
Osiedlu Szpital  (pieniądze można pozyskać z środków zewnętrznych.) „Na razie plac 
zabaw”. 
- Odnośnie cyt. „basenów Pana Bolewskiego”, „to temat jest rewelacyjny”, „tam jest dla nich 
miejsce”, „Tam zawsze było dla nich miejsce”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To, że na Osiedlu Szpital nie wybudowano  należnej infrastruktury ( parking, plac zabaw) 
nie jest winą Burmistrza i Urzędu. 
- To osiedle  „realizował podmiot pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego” i 
obowiązkiem TBS było wykonanie pełnej infrastruktury ( nie tylko sypialni) 
- W obecnej chwili jest to prywatne osiedle (powstały Wspólnoty) i , aby „Burmistrz mógł 
zaangażować  środki własne gminy  musi wystąpić: albo o teren od Wspólnoty, albo mając 
własny teren zaangażować budżet Miasta”. 
- Z premedytacją zaniżono cenę 1 m² lokali mieszkalnych, aby  sprzedać mieszkania – często 
kupowano po 2 i trzy mieszkania.(Można tylko  właścicielom tych mieszkań pozazdrościć 
lokaty kapitału) 
- Prosi o rozwagę, bo „jesteśmy na granicy prawa”. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że  Państwo Radni otrzymali PIT za 2014 rok. – Prośba o potwierdzenie odbioru 
na kopii i zwrot dokumentu do biura Rady Miasta. 
- Podziękował za udział w VII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 17 
                                             Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  VII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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