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Protokół  Nr 28 
XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

22 maja 2013  roku - Ratusz 
                                 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 13.00 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym, 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – 
Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i  
współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Bernadetta – Marek – Fołta – Radca prawny UM 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury 
Pan  Arkadiusz Strugała – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
 W  posiedzeniu XXVIII  sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 18 Radnych  
Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Andrzej Majewski, Pan Tomasz Masternak, Pan Mirosław Czaja – 
usprawiedliwili swoją nieobecność. 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował Radnego Pana Macieja 
Kuśmierza. 
 
Radny – Pan Maciej Kuśmierz – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: jednomyślnie 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (2 osoby nie 
głosowały) 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Maciej Kuśmierz został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
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Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - przystępując do realizacji 
kolejnego punktu  
– powiedział, Ŝe Porządek obrad XXVIII sesji został uzupełniony o punkt: Ocena zasobów 
pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
W/w materiały Państwo Radni otrzymali. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
- Powiedziała, Ŝe Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, której 
przewodniczy, zaopiniowała przedstawiony materiał pozytywnie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: Czy są  uwagi, wnioski 
dot.  Porządku obrad  XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem wniosków 
poddał pod głosowanie wprowadzenie  punktu: 
„Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Sandomierz.” 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na  rozszerzenie Porządku obrad XXVIII sesji 
Rady Miasta o punkt o treści: „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy 
Sandomierz” - w punkcie 25. (kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycję o numer 
wyŜszą) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: 
- Czy Przewodniczący Rady ma informacje na temat wniosku Burmistrza o poszerzenie  
Cmentarza Pawelskiego? 
- Czy jest to ujęte w Porządku obrad dzisiejszej sesji? 
- Czy nie będzie tak jak z protokołem z UKS, ”który nie wrócił”? 
Radny powiedział, Ŝe chciałby ten temat wyjaśnić. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
- Uchwała dotyczącą poszerzenia Cmentarza została przez Wojewodę przyjęta. 
- Rada Miasta ma odpis dokumentu w aktach. 
- Poinformuje o tym w Komunikatach Przewodniczącego. 
 
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Porządek obrad XXVIII sesji  
rozszerzony o przegłosowany punkt. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta – jak 
niŜej:  
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 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad.  
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu  z  XXV i XXVI  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 6. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz   
     podmiotów, których Miasto jest  fundatorem.1 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP osiedla „Nadbrzezie” na obszarze  miasta  
     Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta  
     Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego  terenu osiedla „SALVE REGINA” wraz z terenami przyległymi na  
     obszarze miasta Sandomierza  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania  komisji stałych Rady Miasta Sandomierz  i  
     ustalenia ich składów osobowych  (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy  w drodze bezprzetargowej nieruchomości  
      gruntowej (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi  
      Sandomierskiemu na realizację  w 2013 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”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia przez  miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy  
      Powiatowi  Sandomierskiemu   w postaci sfinansowania  kosztów zatrudnienia   
      pracownika nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców  Sandomierza  po 
      zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym  
      Collegium  Gostomianum     Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013  
      rok   (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  
      Sandomierz na lata  2013 – 2026 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie spółki Sandomierskie  
      Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia  oraz określenia opłat   
       za parkowanie  pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w strefach  płatnego  
      parkowania na terenie Sandomierza.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie   
      miasta Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i  
      Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
      w Sandomierzu  prowadzenie punktu selektywnej zbiórki  odpadów  komunalnych  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
21. Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i  
      Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania  usług w zakresie   

                                                 
1 Materiały do wglądu w biurze Rady Miasta  
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      zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  od  właścicieli  
       nieruchomości  w Mieście Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
22. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia inkasentów do pobierania  opłaty od posiadania  
      psów i określenia wynagrodzenia   za inkaso (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
      Nadzorczej Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu   
      (Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
24. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami   
      pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24  
      kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku  publicznego i o wolontariacie. 
25. Ocena zasobów  pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Sandomierz (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
26. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych  w okresie  międzysesyjnym 
27. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
28. Zamknięcie obrad . 
 
 
Ad. 4     
Przyjęcie protokołu XXV i XXVI  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, Ŝe  
- Protokoły z XXV i XXVI 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 protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołów z XXV i XXVI  
  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołów  
z  XXV i XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił informację o bieŜących sprawach 
Miasta z realizacji zadań w okresie od 23 marca 2013 r. do 22 maja 2013 r. 
                                         
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem 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. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                               
2. wydawałem akty normatywne, tj.:   8 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie  17. 
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 Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
Wykonywano oznakowanie poziome dróg gminnych. 

1. Zainstalowano 4 szt. parkometrów (ul. Podwale Górne, Mickiewicza-Brama 
Opatowska, śydowska - 2 szt.), 

2. Wykonano prace remontowo-porządkowe na Cmentarzu Radzieckim, Cmentarzu 
Wojennym oraz Mogile AK, 

3. Wykonano remonty dróg o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych tj. ulica 
Chwałecka, Kotwiczna, II Pułku Piechoty Legionów, Zamiejska.    

Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
  
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
   
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości – ul. Staromiejska ,   
- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców  
- zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętej pod drogę ul. Retmańską, 
- zawarto 1 umowę notarialną rozwiązanie uŜytkowania wieczystego gruntu, 
- zawarto 1 umowę  darowizny gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego 

 
2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  

- wystawiono 180 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 
działalnością, 

- wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- zawarto 1 umowę dzierŜawy gruntu pod garaŜ, 
- zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierŜawy gruntu pod garaŜem 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości 
       - wydano 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
 
3. w zakresie rolnictwa:   

- wydano 32 decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- przygotowano 7 umów dzierŜawy rolnej 
 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

Trwają prace projektowe dla dwóch przedsięwzięć pn.: 1. Przebudowa ul. 11 Listopada,  
2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego. 

1. Trwa postępowanie administracyjne – uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”.  

2. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i 
terenów przemysłowych”.  
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3. Trwają prace budowlane dotyczące przebudowy placu targowego (zieleniaka) przy 
Placu 3 Maja w Sandomierzu. 

4. Wyłoniony został wykonawca projektu remontu elewacji budynku przy Placu 
Poniatowskiego 3. 

5. Podpisana została umowa o wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont osuniętej 
skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawęŜnika w ul. Browarnej w Sandomierzu. 

6. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy prac pn.: 
- „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta 
Sandomierza”. 
- „Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i 
zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. 
Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu”. 

7.  Przedsiębiorstwo „GMC” Sp. z o.o. ze Staszowa realizuje II etap budowy przedszkola 
nr 5 przy ul. Portowej. 

8. Dostarczono i zamontowano kontener sanitarny na bulwarze Piłsudskiego w 
Sandomierzu. 

9. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do 
realizacji w bieŜącym roku.  

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1. Sfinansowano prelekcję dotyczącą diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych dla 

mieszkańców miasta Sandomierza;  
2. Ogłoszono wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs 

profilaktyczny dla dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Nie 
Dla Przemocy”; 

3. Zorganizowano akcję szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2010 
roku, zameldowanych na terenie miasta Sandomierza; 

4. Objęto honorowym patronatem akcję :Tydzień bezpłatnych badań słuchu – WARTO 
SŁYSZEĆ” przeprowadzoną przez firmę GEERS Akustyka Słuchu; 

5. Współorganizowano wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 5 oraz grupą młodzieŜy 
„Niepokorni” z Gimnazjum nr 2 przedstawienie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa 
dzieci pt. „Jak Ci się dzieje źle – Krzyknij NIE!”; 

6. Na bieŜąco realizowano zadania wydziału. 
 
Referat Oświaty  

 
W okresie między sesjami zostały rozstrzygnięte przetargi na remont elewacji 

budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 i na remont łazienek chłopców w Szkole 
Podstawowej Nr 1. W trakcie sprawdzania ofert jest takŜe przetarg na remont elewacji 
budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1. Do Wydziału Zamówień Publicznych złoŜony 
został takŜe wniosek o docieplenie ścian budynku Gimnazjum Nr 1. W dniach 9 – 10 maja w 
Przedszkolach Samorządowych Nr 1, Nr 6 i Nr 7 oraz w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 i 
Nr 4 została przeprowadzona kontrola przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach 
dotycząca warunków, w jakich przebiega edukacja przedszkolna dzieci 5 – letnich po 
pierwszym roku ich obowiązkowej nauki oraz edukacja dzieci sześcioletnich w szkołach. 
Sprawdzane były sale lekcyjne, doposaŜenie w środki dydaktyczne i sprzęt sportowo-
rekreacyjny oraz place zabaw i boiska wielofunkcyjne.  Kontrola przeprowadzona na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokumentowana była takŜe fotografiami wykonywanymi 
w przedstawionych obiektach oświatowych. 
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Do dnia 17 maja 2013 roku wszystkie projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok  
2013/2014 zostały zaakceptowane i podpisane przez Burmistrza Sandomierza. 
Referat Oświaty wystąpił do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o zwiększenie 
wydatków w związku z realizacją programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I 
– III  w Gminie Miejskiej Sandomierz” na kwotę 12.118 zł. Pieniądze te wykorzystane 
zostaną na doposaŜenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu oraz 
na zajęcia dodatkowe. 
 
Wydział Finansowy 
 

1. Wydano 16 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – os. fiz.,  
2. Podpisano z 10 zobowiązanym umowę cyw.- pr., 6 dłuŜnikom odmówiono 

podpisania. 
3. Wystawiono 221 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rol. 
4.  Wysłano 155 postanowień  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

5. Wystawiono 172 decyzji ustalających  - po zmianach. 
6. Wobec 5 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
7. Wysłano 41 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
8. Wysłano 537 wezwań przesądowych do zapłaty dot. lokali mieszkalnych  i 

uŜytkowania wieczystego, 
9. Wydano 128 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
10. Skierowano do zespołu radców pr. 8 sprawy celem skierowania do sądu. 
11. Skierowano 195 wniosków do Centralnego Ośrodka Informatyki w celu udostępnienia 

danych osób które nie uiściły opłaty parkingowej.  
 
Wydział  Zamówień Publicznych  
 
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –  
w przygotowaniu: 

1. Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum 
Nr 1 w Sandomierzu przy ul.Cieśli 2 

 
Postępowania uniewaŜnione: 

1. Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w 
Sandomierzu– nie wpłynęła Ŝadna oferta, postępowanie ogłoszone ponownie. 

2.  
Postępowania w toku (sprawdzanie ofert): 

1. Remont elewacji oraz likwidacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w 
Sandomierzu przy ul. Okrzei 
 

Postępowania –przed podpisaniem umowy: 
1. Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w 

Sandomierzu - wybrana oferta -Przedsiębiorstwo WielobranŜoweEKO-BUD 
ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg 

2. Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i 
zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą  
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ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu – wybrana oferta - Przedsiębiorstwo 
WielobranŜoweEKO-BUD  ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg 

3. Remont elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul. 
Armii Krajowej 5 - wybrany wykonawca  - Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz 
Jagiełło ul.J.B.Puscha 16,25-635 Kielce 
 

Zawarte umowy: 
1. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – z – PRD DROKAM-

PIASECZNO Marian Wojtas, Piaseczno 
2. Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej  

i krawęŜnika w ul. Browarnej w Sandomierzu – DROMAR R.L. BoŜek, Ostrowiec 
Św. 

3. Remont łazienek chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. 
Okrzei 6 – firma ELKAMEN Mariusz Burzawa, Staszów. 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji  
 
Kultura 
 

1)1)1)1) 10.04.2013 r. – „Świat zmysłów” – wernisaŜ wystawy interaktywnej przygotowanej 
przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  wystawa "Świat zmysłów" 
to juŜ trzecie interaktywne spotkanie z nauką  w Muzeum Okręgowym w 
Sandomierzu, tym razem poprzez specjalne modele interaktywne zaprezentowane 
zostały najróŜniejsze zagadki i ciekawostki związane z działaniem podstawowych 
zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, węchu i dotyku, miejsce: Zamek sandomierski, 

2)2)2)2) 11.04.2013 r. – „To mnie oczarowało… - Stary Sandomierz w fotografii”  – 
wernisaŜ wystawy zdjęć według koncepcji Piotra Kusala, fotografie pochodzą ze 
zbiorów: Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalnego w 
Sandomierzu, Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu oraz Cezarego Łutowicza, 
miejsce: Ratusz sandomierski, 

3)3)3)3) 14.04.2013 r. – Sandomierskie obchody 73. rocznicy zbrodni katyńskiej i 73. 
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 

4)4)4)4) 16.04.2013 r. – Konferencja jubileuszowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - 
spotkanie  podsumowujące 50 lat działalności Pracowni Archeologicznej Instytutu  
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Sandomierzu, z tej okazji do 
nadwiślańskiego miasta przybyło z wizytą wielu znanych polskich archeologów, 
historyków i badaczy m.in.:  dr Hanna Kowalewska-Marszałek, prof. dr hab. Andrzej 
Buko,  prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, jubileuszowe spotkanie stało się okazją do 
podsumowania przez przybyłych naukowców dotychczas przeprowadzonych badań 
archeologicznych na terenie Sandomierza i okolic; wizyta w Sandomierzu tak wielu 
znakomitych gości, zbiegła się w czasie z uroczystym przeniesieniem siedziby 
Pracowni Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 
funkcjonującej jak dotąd przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu do pomieszczeń, 
usytuowanych pod adresem Rynek 2/3, tuŜ przy Ratuszu, jeden z pokoi udostępniony 
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został równieŜ Towarzystwu Naukowemu Sandomierskiemu, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

5)5)5)5) 24.04.2013 r. - Feliks śołynia - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - ceremonia 
wręczenia honorowego dyplomu i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 
rodzinie nieŜyjącego juŜ Feliksa śołyni, bohatera z czasów II wojny światowej, który 
w czasie okupacji hitlerowskiej bezinteresownie i z naraŜeniem Ŝycia ukrywał w 
swoim gospodarstwie piecioosobową, Ŝydowską rodzinę Steinbergów; w tej 
wyjątkowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele sandomierskiego samorządu, 
duchowieństwa, Ambasady Izraela w Polsce na czele z wiceambasadorem Navadem 
Eshcarem, liczna reprezentacja rodziny Steinbergów, najbliŜsi Feliksa śołyni, 
mieszkańcy rodzinnych Wierzchowisk oraz zaproszeni goście; w imieniu Jerzego 
Borowskiego Burmistrza Sandomierza miejski magistrat reprezentowali: dr Ewa 
Kondek Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Marceli Czerwiński Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza, miejsce: klasztor oo. Dominikanów w Sandomierzu, 

6)6)6)6) 26.04-5.05.2013 r. – X Festiwal Filmów NieZwykłych –  
w ramach imprezy odbyły się: liczne projekcje filmowe, spotkania autorskie ze 
znakomitymi osobowościami polskiego kina m.in. z Andrzejem Sewerynem, 
Wojciechem Pszoniakiem, Zbigniewem Zamachowskim, Marianem Dziędzielem, 
warsztaty filmowe Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, warsztaty filmowe z udziałem 
osób niesłyszących; w ramach Festiwalu na Rynku Starego Miasta moŜna było 
obejrzeć wystawę „65 lat polskiej animacji dla dzieci”; sandomierska uczta dla 
miłośników kina jest doskonałą okazją do zapoznania się z ambitnym repertuarem 
filmowym, propozycje starannie dobrane przez organizatorów Festiwalu mają za 
zadanie przekonanie współczesnego widza, Ŝe kino jest obok teatru wysublimowaną 
sztuką dokumentującą sytuację egzystencjalną człowieka pośród ludzi i zdarzeń, które 
mają wpływ na jego los; sandomierskie święto filmowe zakończyła uroczysta gala w 
Sali Rycerskiej sandomierskiego Zamku, podczas której ReŜyserowi NieZwykłemu 
wręczono Koronę Sandomierską – prestiŜowe wyróŜnienie, przyznawane corocznie 
wybitnej osobowości polskiego kina, tegorocznym nagrodzonym został Kazimierz 
Kutz  – znakomity polski reŜyser filmowy, teatralny i telewizyjny, którego filmy były 
motywem przewodnim festiwalu, miejsca: kino „Starówka”, Dom Katolicki, Dom 
Długosza, klub „Lapidarium”, Zamek sandomierski, 

7)7)7)7) 27.04.2013 r. – „72 x biŜuteria” – wystawa prac polskich artystów i projektantów, 
celem wystawy przygotowanej przez Galerię „Otwartą” w Sandomierzu jest promocja 
sztuki złotniczej, zapoznanie publiczności z najciekawszymi projektami biŜuterii z 
pracowni polskich projektantów, wernisaŜ wystawy został wpisany do programu 
inauguracji sezonu turystycznego w Sandomierzu, wyróŜnienie Burmistrza 
Sandomierza otrzymała Ewa Rudowska za niepowtarzalne i unikatowe zastosowanie 
roślin w mistrzowskim wykonaniu złotniczym, 

8)8)8)8) 28.04.2013 r. – Inauguracja sezonu turystycznego w Sandomierzu – podczas 
„długiego weekendu majowego” odbyło się oficjalne rozpoczęcie sezonu 
turystycznego z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, na Rynku 
Starego Miasta odbyła się inscenizacja rekonstruująca paradę i odprawę XVII-
wiecznych wojsk sandomierskich, wyruszających na odsiecz Wiednia, po oficjalnej 
części inscenizacji nadeszła pora na elementy rozrywkowe, zgromadzeni na Starówce 
turyści i mieszkańcy mogli zachwycać się pokazami tańca dworskiego, obejrzeć 
emocjonujący pojedynek szermierki historycznej oraz być świadkami zadziwiającej 
swą kunsztownością musztry paradnej i bojowej, w godzinach popołudniowych 
sandomierscy rycerze zaprezentowali swoje szczególne umiejętności podczas pokazu 
sprawności bojowej husarii sandomierskiej, atrakcją towarzyszącą szarŜy rycerskiej 
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była prezentacja artylerii z XVII wieku, w ramach inauguracji w Kamienicy 
Oleśnickich miało miejsce otwarcie ekspozycji historycznej „Viktoria Wiedeńska” 
nawiązującej do 330-lecia bitwy pod Wiedniem,   

9)9)9)9) 3.05.2013 r. – Obchody Narodowego Święta 3. Maja –  
w ramach uroczystości w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu została odprawiona 
msza św. w intencji ojczyzny, po naboŜeństwie oficjalne delegacje oraz poczty 
sztandarowe przemaszerowały na Rynek Starego Miasta, gdzie przed pamiątkową 
tablicą, usytuowaną na ścianie Ratusza, odbyła się dalsza część uroczystości, 
uczestnicy obchodów odśpiewali hymn państwowy oraz wspólnie z bp. Krzysztofem 
Nitkiewiczem odmówili modlitwę za twórców Konstytucji 3 Maja, a takŜe za 
bohaterów poległych w obronie kraju, Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza 
wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym powołując się na historię  
podkreślił waŜną rolę Konstytucji w dziejach Polski, następnie 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, 

10)10)10)10) 5.05.2013 r. – Koncert zespołu „VOO VOO”  – występ znanej rockowej 
grupy w ramach Festiwalu Filmów Niezwykłych, sandomierska publiczność mogła 
usłyszeć największe przeboje zespołu VOO VOO, między innymi: „Nim stanie się tak 
jak gdyby nigdy nic nie było’ oraz utwory z nowej płyty, do których naleŜą: 
„Bezsenność” , „Inaczej nie umiem” czy teŜ „Pierwszy raz”,  muzyczne spotkanie z 
twórczością zespołu Wojciecha Waglewskiego zaowocowało entuzjastyczną 
interakcją między muzykami,  a widownią, miejsce: Dom Katolicki, 

11)11)11)11) 8.05.2013 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,  

12)12)12)12) 10.05.2013 r. – „Sąd Ostateczny” – wernisaŜ wystawy malarstwa Julity 
Malinowskiej, która w prestiŜowym rankingu „Kompas Młodej Sztuki 2012” znalazła 
się na 16. miejscu wśród najwaŜniejszych polskich młodych  artystów, miejsce: 
Galeria BWA Sandomierz, 

13)13)13)13) 14-17.05.2013 r. – „Sandomierskie Dni Nauki i Kultury”  – podczas 
sandomierskiego święta nauki, odbyło się szereg wykładów (m.in.: „Kosmetyki 
przyszłości”, „Rozwój i zastosowanie robotyki w nauce i przemyśle”, „Megatsunami”)  
i projekcji filmowych propagujących świat nauki i kultury, miejsce: kino „Starówka”, 

14)14)14)14) 18.05.2013 r. – „Noc Muzeów” w Sandomierzu –  
w ramach ogólnopolskiej imprezy kulturalnej sandomierskie jednostki kultury 
przygotowały specjalne wystawy i prezentacje, m.in. : „Zgoda Sandomierska. Zgoda 
Panów-Zgoda Braci” – wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, „The 
Way” – spektakl Teatru MAGAPAR w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, 
„Przyjaciele Galerii – Artyści z Sandomierza” – prezentacja prac w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Sandomierzu, „Noc z kryminałem” – akcja czytania 
kryminałów Agathy Christie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

15)15)15)15) 19.05.2013 r. – Koncert zespołu „No Longer Music” – występ zespołu 
rockowego z Holandii, celem zespołu jest ewangelizacja poprzez muzykę opartą na 
wartościach chrześcijańskich, miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, 
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Sport 
 

1) 7.04.2013 r. – „IV Otwarte Mistrzostwa Sandomierza na ergometrze wioślarskim 
„Sandomierskie Wiosła 2013” - mistrzostwa zostały przeprowadzone w kategoriach: 
sandomierskie szkoły średnie, open - seniorzy (21-35 r. Ŝ) oraz weterani (pow. 35 r. 
Ŝ.), w zmaganiach w kategorii szkół średnich uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, zdobywcom miejsc I-III 
zostały wręczone puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, miejsce: Miejski Stadion 
Sportowy, 

2) 21.04.2013 r. - Wiosenny Turniej Szachowy „Sandomierskie Szachy” - tegoroczny 
turniej rozegrany został w czterech kategoriach wiekowych, najlepsi gracze zostali 
wyłonieni po rozegraniu 9 rund systemem szwajcarskim, w Turnieju Szachowym 
wzięło udział łącznie 47 szachistów m.in. z Sandomierza, Tarnobrzega, Dwikóz, 
Trześni, Bochni, Józefowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, miejsce: sala konferencyjna 
Miejskiego Stadionu Sportowego, 

3) 27.04.2013 r. - Mistrzostwa Sandomierza w tenisie stołowym -w zawodach 
startowało 64 zawodników, miłośników gry w tenisa z woj. świętokrzyskiego, 
podkarpackiego i lubelskiego, zdobywcy miejsc I – III otrzymali dyplomy i medale, 
miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, 

4) 3.05.2013 r. – Majówka rekreacyjna – wśród licznych propozycji aktywnego 
spędzania czasu znalazły się m.in.: zawody łucznicze, regaty na rowerach wodnych, 
zawody na ergometrach, turniej badmintona, duŜym zainteresowaniem najmłodszych 
cieszyły się dmuchane zamki, zjeŜdŜalnie, ścianka wspinaczkowa, jak równieŜ 
interaktywne rodeo, piątkowe popołudnie wszystkim uczestnikom rekreacyjnej 
majówki umiliła Sandomierska Orkiestra Dęta, która wykonała utwory muzyki 
rozrywkowej oraz filmowej; w programie imprezy znalazł się takŜe piknik 
motocyklowy - parada motocyklistów z Sandomierza, Tarnobrzega i okolic, 
miłośnicy motocykli mieli moŜliwość przejaŜdŜki prezentowanymi pojazdami., 
miejsce: Bulwar nad Wisłą, 

5) 4-5.05.2013 r. -„III Sandomierski Sportowy Weekend Kwitn ących Sadów”–  
wydarzenie sportowe zgromadziło wielu uczestników z całej Polski, którzy swoją 
postawą zachęcali wszystkich do czynnej formy weekendowego wypoczynku, dorośli 
uczestnicy imprezy mogli zmierzyć się z róŜnymi konkurencjami biegowymi i 
rowerowymi w tym na dystansie 10 kilometrów, półmaratonie (21,095 kilometra), 
maratonie (42,195 kilometrów), nordic walking (10 kilometrów), biegu górskim, 
biegu VIP-ów oraz trasach rowerowych MTB, w ramach sportowego wydarzenia 
odbyły się równieŜ biegi dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w biegach głównych uczestniczyło ponad 170 zawodników, na 
których z chwilą ukończenia biegu czekały pamiątkowe medale; w drugim dniu 
zawodów odbył się II Sandomierski Bieg Górski Szlakiem Królowej Jadwigi, w 
którym wzięło udział około 40 osób, w niedzielne popołudnie nie zabrakło równieŜ 
sportowej rywalizacji na rowerach, ponad 500 rowerzystów wzięło udział  
w wyczerpującym maratonie MTB Cross, miejsce: miasto Sandomierz, gmina 
Samborzec i Obrazów, 

 
Promocja 
 

1) 04.2013 r. –  „XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku „ Lato” 2013” Warszawa, 
„IV Lubelski Kiermasz Turystyczny”–  udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 
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Sandomierzu oraz Centrum Informacji Turystycznej w imprezach targowych o profilu 
turystycznym w Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną 
Sandomierza,  

2) 15.04-14.05.2013 r. - Kampania promocyjna Sandomierza z wykorzystaniem 
nośników komunikacji miejskiej  - autobusy komunikacji miejskiej, wyklejone 
reklamami promującymi Sandomierz, od 15 kwietnia do 14 maja 2013 roku moŜna 
było zobaczyć na ulicach: Warszawy, Krakowa, Katowic i Lublina, akcja trwała przez 
1 miesiąc, był to jeden z elementów tegorocznej kampanii promocyjnej miasta 
Sandomierza, 

3) 1-31.05.2013 r. – Akcja promocyjna Sandomierza na stacji metr Centrum w 
Warszawie - promocja walorów turystycznych Sandomierza przy uŜyciu ekranów 
wielkoformatowych (Infoscreenów) umiejscowionych      w centrum Warszawy, na 
ekranach zlokalizowanych na stacji Centrum warszawskiego metra, od 1 do 31 maja 
będzie emitowany specjalny spot reklamowy Sandomierza w jakości HD, 

4) 05.2013 r. – Udostępnienie aplikacji mobilnej Sandomierza – bezpłatna aplikacja 
mobilna, stworzona na zlecenie Urzędu Miejskiego, umoŜliwi wszystkim 
posiadaczom smartfonów, z systemem operacyjnym Android, uzyskanie pełnej 
informacji o bogatej ofercie turystycznej Sandomierza z jednoczesnym wskazaniem 
lokalizacji wybranych atrakcji.  

 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM 
Sandomierz 22 czerwca 2013 
 
Przedstawiając  Informację – jak wyŜej -  Pan Burmistrz  powiedział: 
 
W sprawie  PTTK Oddział w Sandomierzu: 
- Brama Opatowska i Trasa Podziemna są własnością Miasta. 
- Sytuacja  jest patowa, bo PTTK twierdzi , Ŝe jest właścicielem zabytków. 
- Miasto próbowało przejąć  w/w obiekty, ale PTTK  się „okopał” i do dnia dzisiejszego je   
 okupuje. 
- PoniewaŜ Miasto nie moŜe prowadzić działalności gospodarczej, jako burmistrz podjął  
  decyzję o nieodpłatnym zwiedzaniu obiektów. 
- Sprawa jest w sądzie i wszystko wskazuje na to, Ŝe wkrótce się zakończy. 
 
 
W sprawie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 
 
- Jako Burmistrz w dniu dzisiejszym wysłał  pismo do marszałka Województwa i do Starosty 
sandomierskiego pismo informujące o rezygnacji z przejęcia Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu , „gdyŜ nie są mi potrzebne konflikty i szum medialny”. 
- Pan Jacek Kowalczyk wypowiada się w mediach, ze to jest spór Borowskiego z  
pozostałymi”. 
- Miasto nadal będzie partycypować w kosztach utrzymania Muzeum. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - zaprosił do ewentualnego 
zadawania pytań. 
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Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, Ŝe decyzję podjął pod wpływem dziennikarzy. 
- Jest to nie do pomyślenia, bo „Albo jest Pan menadŜerem tego Miasta, albo nie.” „Myślę, Ŝe 
się Pan pogubił.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie pogubił się. 
- Jest obrzucany kalumniami i nie chce problemów. 
- JeŜeli Przedmówca ma jakiś pomysł, „to proszę bardzo”. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński  
 
Zapytał: ”To kto rządzi w tym Mieście: Pan czy Dziennikarze?” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Komenda Wojewódzka Policji pod patronatem Kuratora Oświaty zorganizowała  konkurs  
dla szkół  o tematyce bezpieczeństwa na drogach (zachęcający do noszenia odblasków) 
Pierwsze miejsce zajęła  uczennica klasy III b  ze SP Nr 4 w Sandomierzu - Natalia BaŜant 
pokonując 1000 uczestników konkursu. 
- W Sandomierzu jest brudno. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  W sprawie przejęcia Muzeum Rada Miasta podejmowała uchwałę o jego przejęciu. 
- Teraz  Pan Burmistrz podjął decyzję o rezygnacji z przejęcia  w/w obiektu. 
Radny zapytał czy Rada Miasta będzie podejmować uchwałę w sprawie Muzeum ? 
 
Pan Jerzy Borowski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Powziął taką decyzję i  sprawa będzie na sesji Rady Miasta. 
- Czeka na odpowiedz Pana Marszałka i Pana Starosty. 
- Nie chce być zarzewiem konfliktu. 
- Z całą pewnością nagrodzona uczennica zostanie uhonorowana. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe parkometry nie wydają reszty. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Jest informacja jakie monety się wrzuca. 
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- W innych miastach teŜ są takie parkomaty „i nie ma  Ŝadnego wydawania”. 
- JeŜeli będzie moŜliwość zakupu nowocześniejszych parkomatów, to zakup zostanie 
rozwaŜony, bo „będzie to się nam opłacać”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił kalkulację dotyczącą dotychczasowych i spodziewanych dochodów z Bramy 
Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
- Powiedział, Ŝe pytani przez Media nie zabierali głosu w sprawie konfliktu Burmistrza z 
PTTK, bo „taka była prośba ze strony pełnomocnika i mecenasa, z Lublina, aby Radni nie 
zabierali głosu.” 
- Zapewnił, Ŝe  Radni cały czas współpracowali z Panem Burmistrzem i Jego zastępcą 
- Zamknął dyskusję. 
 
Ad. 6.  
 
Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to Punkt wynikający z Planu pracy Rady Miasta Sandomierza – co roku  przyjmujemy  
 taką  Informację 
- W/w  Informację przedstawiają: 
           - PGKiM Spółka z o.o. 
           - PEC Spółka z o.o. 
           - Fundacja Sandomierska 
           - Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej - Wydawnictwo Samorządowe Spółka z o.o.  
              w Tarnobrzegu 
           - Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. -  złoŜył, zgodnie z uchwałą do  
             10 stycznia Informację o działalności  SORH w charakterze  inkasenta Placu  
             Targowego 
           -  Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – brak informacji  pisemnej 
 
- Raz jeszcze powitał  przedstawicieli w/w podmiotów i przedstawicieli rad nadzorczych. 
- Poprosił o opinie komisji na temat przedłoŜonych materiałów: 
 
- Pan Andrzej Gleń – Komisja BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
- Pan Marcin Marzec - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wspólnie  z Komisją 
    Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji - opinia pozytywna 
- Pan Zbigniew Rusak - Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - opinia 
pozytywna 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński: 
- Stwierdził, ze Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informacj ę o działalności gminnych 
osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz podmiotów, których Miasto jest  
fundatorem. 
-  Zamknął punkt 6. Porządku obrad XXVIII sesji. 
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Ad. 7  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP osiedla „Nadbrzezie” na obszarze  
miasta Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe:  
- Zainteresowane strony zostały powiadomione. 
 -  KaŜde z Rozstrzygnięć zostanie  przegłosowane osobno 
 
- Opinie komisji 
 Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
 
Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia Rozstrzygnięć 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3a 
 
Wnioskodawca  – nieobecny. 
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3a 
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się” od głosu),  
1 radny wyszedł (Michał Saracen) 
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3b 
 
Wnioskodawca  – nieobecny. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3b 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymało  się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3c 
 
Przedstawiciel Wnioskodawcy -  Pani A, R.*)  
 
Powiedział, Ŝe Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko w w/w sprawie. 
 
Pani Regina Kozakiewicz – Opałka – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonego wniosku oraz  obowiązujące zasady 
dotyczące wykupu gruntów pod budowę dróg. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3c 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymało  się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
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Załącznik – Rozstrzygnięcie 3d 
 
Pani H. Z.*) – Wnioskodawca 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Po wprowadzonych MPZP działki będą „pookrawywane” i trudno będzie je uŜytkować. 
- Dodatkowa ulica jest zbędna. 
- Apeluje o przyjrzenie się, jak wygląda ten teren po powodzi. 
- Ludzie masowo sprzedają domy. 
 
Przedstawiciel Pani A. R.*) 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Odnosi wraŜenie, Ŝe istnieje przekonanie, iŜ bez interwencji Urzędu Miejskiego  
Mieszkańcy tego terenu sobie nie poradzą. 
- Mieszka przy ulicy Ślepej, na której nie ma przejazdu i dzięki temu dzieci mogą jeździć  
swobodnie na rowerach. 
- Cieszy się, Ŝe do tych miejsc nie dotarła jeszcze komunikacja. 
- „Ja lubię mieszkać na wsi – co mi Pani zarzuca – a  Pani na siłę chce mi zrobić  miasto.” 
 
Pani Regina Kozakiewicz – Opałka – Projektant MPZP 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- O Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego decydują radni  Gminy – nie 
projektant. 
- Błędne jest myślenie, Ŝe moŜna zapewnić swoje potrzeby w oparciu o warunki zabudowy. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Komisja  merytoryczna  analizowała  MPZP bardzo solidnie i wszelkie procedury były 
zachowane. 
- Nie moŜna dopuścić do degradacji prawej części Sandomierza – naleŜy dać szansę  
zabudowy,  „wprowadzić nowych inwestorów”. 
- Sukcesywnie jest porządkowana  infrastruktura, aby uniknąć podtopień. 
- Liczymy się ze zdaniem właścicieli, zapraszamy do konsultacji – Gmina ma jednak prawo  
uchwalać MPZP. 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3d 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3e 
 
Wnioskodawca nieobecny  
 
Pan Marceli Czerwiński  
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3e 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
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Załącznik – Rozstrzygnięcie 3f 
 
Wnioskodawca  – nieobecny  
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3f  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu), 
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3g 
 
Wnioskodawca - nieobecny 
 
Z uwagi na brak głosów Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3g 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu),  
Załącznik przyjęto. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3h 
 
Wnioskodawca nieobecny 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poprosił Panią Projektant o przedstawienie wniosku. 
- Poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3h 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymało się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3i 
 
G. K.*) – Wnioskodawca 
 
Przedstawiła swój wniosek. 
 
Pani Regina Pałka – Kozakiewicz – Projektant MPZP 
 
Udzieliła zebranym wyjaśnień dotyczących zgłoszonego wniosku. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 3i 
  Wynik głosowania: 17 „za”, 1 „przeciw”, 0  „wstrzymało się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
Załącznik – Rozstrzygnięcie 3j 
 
Wnioskodawca nieobecny. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poprosił Panią Projektant o przedstawienie wniosku. 
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- Wobec braku  zgłoszeń poddał pod głosowanie Załącznik Nr 3h 
   (Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymało się” od głosu),  
- Stwierdził, Ŝe Załącznik został przez Radę Miasta  przyjęty. 
 
II Załącznik Nr   4  
 
Wobec braku głosów w dyskusji dot. w/w Załącznika Pan Marceli  Czerwiński – 
Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie  Załącznik Nr 4 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu, 
Załącznik Rada Miasta Sandomierza przyjęła. 
 
III.  Następnie  Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
głosowanie  całość uchwały wraz z załącznikami i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza w 
wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu,  
podjęła  
 

Uchwałę NR XXVIII/301/2013 
w sprawie w sprawie uchwalenia MPZP osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta 
Sandomierza 
 
Ad.  8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenu osiedla „SALVE REGINA” wraz z terenami 
przyległymi na obszarze miasta Sandomierza   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe  
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego uchyliło paragraf 30 dotyczący 
daty wejścia w Ŝycie Uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza – stąd potrzeba  
zmiany uchwały. 
- Prosi o opinię  komisji 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały  i w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” od głosu 
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:  
  
                                              Uchwała nr XXVIII/302/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 
marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu osiedla „SALVE REGINA” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta 
Sandomierza   
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Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku   
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  i ustalenia ich składów osobowych.  
 (Wniosek Radnych Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe Uzasadnienie do 
projektu uchwały wyjaśnia potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
        
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, Ŝe opinia 
Komisji  jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVII/303/213 
zmieniającej uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.  
 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu 
Porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej  
(Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
 
Opinie komisji 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu (3 radnych  
nieobecnych na sali obrad) 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/304/2012 
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
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Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej   
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVIII/305/2013  
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

 
Ad. 12  
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
na realizację w 2013 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”. 
 
-  Opinie komisji 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem zgłoszeń w 
dyskusji 
- Zamknął dyskusję,  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie i na podstawie wyniku głosowania: 
18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu stwierdził podjęcie przez Radę 
Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXVIII/306/2013 
w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 
2013 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”. 
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Ad.  13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia przez  miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy 
Powiatowi Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia  
pracownika nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po 
zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum 
Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
                    
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji – opinia pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: 
- Czy kwota 6 tys. zł jest kwotą przewidzianą na cały rok ? 
- W jakim %  miasto będzie partycypować w kosztach ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W/w kwota obejmuje cały rok i stanowi około 50%. 
- UmoŜliwi to korzystanie z obiektu mieszkańcom po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 
- Obiekt będzie wykorzystany . 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe 6 tys. zł jest kwotą symboliczną. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest to kwota zaproponowana przez  „drugą stronę”. 
- „W przyszłym roku będziemy rozmawiać.” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku dalszych głosów w 
dyskusji poddał  pod głosowanie projekt uchwały  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                      Uchwały Nr XXVIII/307/2013 
w sprawie  udzielenia przez  miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi  
Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika 
nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza  po zakończeniu 
zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum w Sandomierzu. 
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Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - wobec braku głosów 
w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/308/2013 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 rok. 

 
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 
rok    (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji – 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. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta –   
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/309/2013 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na  2012 rok. 

 
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013 – 2026  
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji – opinia pozytywna.                 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja,  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania:  18 
„za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” . 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/310/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata  
2013 – 2026  
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie spółki Sandomierskie 
Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o  
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  i Promocji  – opinia pozytywna.                 
Pan Zbigniew Rusak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
- opinia pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: ile mieszkań zostało sprzedanych ? 
 
Pan  Marian Ciągło - Prezes STBS 
 
Powiedział, Ŝe wszystkie mieszkania, które wybudowano zostały sprzedane. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- WdraŜając ten projekt, Towarzystwo zobowiązało się wykonać określone inwestycje, w tym  
drogi dojazdowe, place zabaw, itd. 
- Czy STBS wywiązało się z tych zadań ? 
 
Pan Marian Ciągło – Prezes Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie w 100 %. 
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- Gmina Sandomierz przekazała na rzecz Sandomierskiego TBS ponad hektar gruntu oraz 
1 400 000 zł - w/w  pieniądze nie zostały w Ŝaden sposób naruszone i wrócą do Miasta z 
chwilą likwidacji Towarzystwa. 
- Wstępne ustalenia były takie, Ŝe część tych środków zostanie zaangaŜowana na budowę 
placu zabaw i boiska. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- STBS nie wywiązał się ze swoich zadań. 
- Przy sprzedaŜy mieszkań zastosowano ceny dumpingowe. 
- Mieszkańcy bloków wybudowanych przez Sandomierski TBS oczekują teraz, Ŝe Miasto 
wybuduje drogi, place zabaw. 
 
Pan Marian Ciągło 
 
Zapytał: ”Czy Pan zna przypadki, Ŝe tego typu urządzenia są finansowane przez 
mieszkańców?” 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
      - W kosztach realizacji była przewidziana budowa mini placu zabaw za  
         35 tys. zł  „Czy Pan wyobraŜa sobie wybudowanie tego typu obiektu  za takie 
         pieniądze ?” 
      - Bank Gospodarstwa  Krajowego miał udzielić niskooprocentowanego kredytu, ale  
        w 2006 roku został zlikwidowany i Sandomierski TBS nie uzyskał pomocy ze strony 
         Państwa. 
      - UwaŜa, iŜ Miasto stać na wybudowanie placu zabaw i boiska sportowego dla nowego 
         osiedla i dla wybudowanych wcześniej bloków zakładowych Szpitala. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Odnosi wraŜenie, Ŝe Pan Prezes zaczyna rozliczać Radnych. 
- Sandomierskie TBS było od początku do końca budownictwem komercyjnym. 
- W kosztach inwestycji powinny być ujęte koszty budowy infrastruktury i to jest 
bezdyskusyjne. 
- „Na  Szpitalu” nie ma substancji gminy”, te  mieszkania będą w obrocie i nie ma podstaw 
prawnych, aby gmina Sandomierz wydawała tam jakiekolwiek pieniądze. 
- Nie rozumie dlaczego przy sprzedaŜy zaniŜono cenę metra kwadratowego, chociaŜ nie  
wybudowano infrastruktury. 
- Jako radny dwukrotnie  mówił, Ŝe te bloki nie powinny być budowane w ramach TBS. 
- Oczekuje, Ŝe Gmina Sandomierza otrzyma „jakieś dywidendy”. 
 
Pan Marian Ciągło 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Wszystkie działania są zgodne z ustawą o budownictwie mieszkaniowym. 
-  Inwestycja została rozpoczęta i trudno było się wycofać. 
- Z tej dyskusji wynika, Ŝe popełniono jakieś przestępstwo. 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie naleŜy atakować Pana Prezesa, bo „Prezes nie był sam: to my daliśmy ziemię, to my 
mamy urzędników” 
- TBS  był powołany, aby pomóc ludziom, którym trudno zdobyć mieszkanie. 
- Pozostaje pytanie: Jak to zostało zrobione? Jakie są koszty? i Kto medialnie zrobił na tym 
interes ? 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział , Ŝe: 
- Od początku było wiadomym, Ŝe kredyt preferencyjny nie wchodzi w grę. 
Zapytał: 
- Czy projekty – przed rozpoczęciem budowy – zostały wyłonione w przetargu ? 
- Czy są jakieś róŜnice pomiędzy projektowanym budynkiem, a realizowanym? 
- W jakim okresie TBS zostanie zlikwidowany ? 
- Czy miasto odzyska pieniądze „włoŜone” w TBS ? 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe z uporem powtarza, iŜ w ramach inwestycji powinno być zrobione wszystko 
„od A do Z” i  powinno mieć to wpływ na koszt metra kwadratowego mieszkania 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta : 
- Zapytał: Kto jest  za przyjęciem wniosku o zamkniecie dyskusji? 
- Udzielił głosu Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza. 
 
Głosy Państwa Radnych: ”A wniosek formalny?” 
 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe wniosek został przegłosowany. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
„Jaki jest wynik?” 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, Ŝe wniosek formalny 
zostanie przegłosowany powtórnie. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Miasto budowało place zabaw i obiekty rekreacyjne równieŜ na dwóch pozostałych 
osiedlach sandomierskich i nie naleŜy dyskryminować  Mieszkańców  nowego  osiedla. 
- Wszystkie pieniądze ze sprzedaŜy gruntów wracają do miasta. 



 26 

- Wielokrotnie mówiono na sesji Rady, Ŝe naleŜy dać ludziom grunt z bonusem, aby mogli się 
budować. 
- Miasto otrzymało blok od Pana G.*) i teŜ musi tam zabezpieczyć drogę. 
Zwracając się do Pana Macieja Stępnia – Radnego Sandomierza powiedział, Ŝe; 
 „Aby Pan to zrozumiał, to musi Pan beczkę soli zjeść.” 
- Gdyby STBS dalej funkcjonowało, to te zadania byłyby wykonane. 
- Jest decyzja o likwidacji Sandomierskiego TBS. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Nie pozwolił na wypowiedz Radnemu – Panu Maciejowi Stępniowi. 
- Poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji 
 
Pan Michał Saracen 
 
- Powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący nie radzi sobie z prowadzeniem sesji. 
- Zapytał: Dlaczego Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Burmistrzowi ? 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zamknął dyskusję (w wyniku głosowania: 9 „za”, 7 „przeciw”)  
- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały 
   i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/311/2013 
w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie spółki Sandomierskie Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego  Sp. z o.o 
 
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia  oraz określenia opłat  
za parkowanie  pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w strefach  płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza.   
(Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta  
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja,  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała  go pozytywnie. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
W związku z wnioskiem o odczytanie projektu uchwały Pan Przewodniczący: 
-  Poddał w/w wniosek pod głosowanie: 
Wynik głosowania: 5 „za”, 11 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu  
- Stwierdził, Ŝe  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
Wobec braku  głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza -  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
i na podstawie wyników głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby  „wstrzymały się” od 
głosu (2 osoby nie głosowały) 
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- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/312/ 2013 
zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza. 
 
Ad.19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
miasta Sandomierza  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 
komisje merytoryczne  Rady Miasta 
 
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, Ŝe Komisja której przewodniczył, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
jednocześnie zgłaszając wniosek, aby: 
- W § 1 wykreślić „za dodatkową opłatą”,  a w to miejsce wpisać: ”nieodpłatnie”  
Z uwagi na powyŜszą zmianę § 1 punkt 6 opiniowanego projektu uchwały otrzymuje  
brzmienie: ”6. W § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie :”4. Przedsiębiorcy odbierający odpady, 
którzy dostarczyli  właścicielom pojemniki są zobowiązani do wykonania nieodpłatnie usług  
czyszczenia i dezynfekcji  pojemników.” 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał „Czy zapis mówiący o paliwie ekologicznym nie będzie dyskryminował  pozostałych 
starających się o koncesję ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Stare Miasto wymaga troski, bo „ma substancję zabytkową”. 
- Paliwo na gaz jest ekologiczne. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały  
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/313/2013 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie  miasta Sandomierza  
 
Ad. 20 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy  projekt uchwały jest zgodny z przepisami, w tym ustawy o zamówieniach 
publicznych? 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny 
 
Powiedziała, Ŝe: 
- Projekt uchwały jest zgodny z  przepisami o zamówieniach publicznych. 
- W podstawie prawnej jest dwukrotnie napisane  „o gospodarce komunalnej” – prośba  
o wykreślenie. 
  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ” od głosu  
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 

Uchwałę Nr XXVIII/314//2013 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych 
 
Ad.  21 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania usług w zakresie  
zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  w Mieście Sandomierzu  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy projekt uchwały jest zgodny z przepisami, w tym ustawy o zamówieniach 
publicznych? 
 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny 
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Powiedziała, Ŝe projekt uchwały jest zgodny z przepisami o zamówieniach publicznych. 
 
Wobec braku dalszych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza  –poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVIII/315/213 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania usług w zakresie zagospodarowania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście 
Sandomierzu  
 
Ad. 22  
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłaty od posiadania 
psów i określenia wynagrodzenia za inkaso  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy projekt uchwały jest zgodny z przepisami, w tym o zamówieniach publicznych? 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – Radca prawny 
 
Powiedziała, Ŝe projekt uchwały jest zgodny z  przepisami o zamówieniach publicznych. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza  – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/316/213 
w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłaty od posiadania psów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso 
 
Ad. 23  
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu  
(Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o opinię Komisji na temat 
projektu uchwały: 
  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  – opinia pozytywna. 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe: 
-  Za zgodą Państwa  Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Dotychczasowym przedstawicielem Gminy Sandomierz, rekomendowanym równieŜ przez 
Burmistrza Sandomierza, był Pan Wojciech Majcher, obecny na sali obrad. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Poprosił, aby Pan Wojciech Majcher powiedział kilka słów o sobie. 
 
Pan Wojciech Majcher  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Od połowy 2005 roku jest w Radzie  Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego S.A. 
- Zdał stosowny egzamin w Ministerstwie Skarbu. 
- Przez 15 lat pracował w zarządach spółek akcyjnych: w Igloopolu, Cukrowni Włostów,  
w funduszach unijnych. 
- Od roku jest na emeryturze. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Zapytał Pana Wojciecha Majchera: Kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach na Giełdzie ? 
 
Pan Wojciech Majcher 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie wie o jakie nieprawidłowości chodzi. 
- W wyniku kontroli skarbowej stwierdzono, Ŝe SORH nie płacił podatku VAT od inkasa. 
- Zarząd Spółki uwaŜał, Ŝe tego podatku nie powinno się płacić – SORH w tej sprawie 
zwrócił się do Instytutu Modzelewskiego, który działa w imieniu Spółki. 
- JeŜeli chodzi „o drugą sprawę”, to  jest ona w Prokuraturze. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał: Czy zdaniem Przedmówcy: Pana Wojciecha Majchera, jest w porządku, Ŝe w Spółce 
są zatrudniane osoby, które prowadzą (a z pewnością prowadziły) konkurencyjną działalność 
gospodarczą ?  
 
 
 
Pan Wojciech Majcher 
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Powiedział, Ŝe Zarząd nie ma wpływu na to, kto jest zatrudniany. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, czy nie zachodzi kolizja: Radny - Pan 
Maciej Skorupa jest pracownikiem Giełdy „i wybiera sobie  szefa”. 
 
Pan Maciej  Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe zatrudnienie na Giełdzie Radnego mówiącego te słowa, to nie jest sprawa 
Radnego – Pana Janusza Sochackiego. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zwracając się do Pana Marcelego Czerwińskiego - Przewodniczącego Rady powiedział, Ŝe 
zadał konkretne pytanie. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Wydaje się, Ŝe nie ma kolizji: Pan Maciej Skorupa nie jest członkiem Zarządu. 
- JeŜeli są jakieś wątpliwości, to lepiej nie brać udziału w głosowaniu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe jeŜeli Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz tak radzą -  to tak zrobi. 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta 
 
- Odczytała przepis ustawy o samorządzie gminnym mówiący o udziale radnego  
w głosowaniu jeŜeli dotyczy ono jego  interesu prawnego. 
- Interpretację zostawiła Radnemu Panu Maciejowi Skorupie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Zapytał Pana Wojciecha Majchera czy wyraŜa zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej 
Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 
 
Pan Wojciech Majcher  
 
Wyraził zgodę. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał od głosowanie kandydaturę  Pana Wojciecha Majchera do Rady Nadzorczej SORH 
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała) 
- Poprosił o wpisanie w projekcie uchwały :”Wojciech Majcher” 
- Poddał od głosowanie projekt uchwały 
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(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXVIII/317/2013 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej 
Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w  
 
 
Ad. 24 
 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat 
Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi  oraz  podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku  publicznego i o wolontariacie. 
 
Pani Mariola Stępień – Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący  Komisji wspólnej: Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod 
głosowanie Sprawozdanie i w wyniku głosowania  
- Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 
 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku 
Programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku  
publicznego i o wolontariacie. 
 
 
Ad. 25 
 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Sandomierz  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
W/w  dokument został złoŜony w związku z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej: 
 
Art. 16a. 1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 
organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 
podmiot je finansujący i realizujący. 
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3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy 
społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 
kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 
województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1.  
 
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budŜetu na rok następny. 
 
-  Opinie komisji 
- Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała Sprawozdanie 
pozytywnie. 
  
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział: 
- Z przedstawionych dokumentów wynika, Ŝe liczba ludności w Sandomierzu spada z roku na 
rok. 
- Skąd optymizm i przewidywany wzrost liczby ludności ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na nowym osiedlu mieszkają młode małŜeństwa. 
- Trzeba patrzeć optymistycznie. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi radnych „o włączenie się w zaludnianie Sandomierza”. 
- Niektórzy mają tylko jedno dziecko. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
- Zapytał: Czy zestawienie dotyczy tylko mieszkańców Sandomierza, czy równieŜ powiatu 
sandomierskiego? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe Sprawozdanie dotyczy i moŜe dotyczyć tylko Gminy miejskiej Sandomierz. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Poddał pod głosowanie przedłoŜone Sprawozdanie: 18„za”, 0 „przeciw”,  
0 „wstrzymujących się ” od głosu. 
  - Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  rekomenduje przedłoŜony dokument. 
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Ad. 26 
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi,  pismo: 
          -  WSHP w sprawie oferty zakupu nieruchomości przy ulicy Portowej 24. 
          -  Polskiego Związku Wędkarskiego Portowa 24 w sprawie nawiązania współpracy. 
 
- Powiedział, Ŝe: 
         - Uczestniczył – często wraz z wiceprzewodniczącymi - w 15  uroczystościach.  
         - Sprawdził Oświadczenia majątkowe Państwa radnych. 
         - Odczytał pisma kierowane do i od Przewodniczącego Rady Miasta dotyczące   
            podjęcia uchwały w sprawie MPZP - dot. poszerzenia cmentarza.: (pismo Wojewody  
            Świętokrzyskiego, pismo Biskupa, pismo Proboszcza Parafii, pismo  
            Przewodniczącego Rady Miasta  Sandomierza do Wojewody Świętokrzyskiego  
            będący odpowiedzią na w/w pismo WŚ). 
         - Wszystkie dokumenty są do wglądu w biurze Rady Miasta. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Reasumując: z odczytanej korespondencji wynika, Ŝe aby uchwała była waŜna, wniosek   
   biskupa był potrzebny. 
- 27 marca 2013 roku, tj. w chwili podejmowania uchwały, wniosku biskupa nie było  
   (wniosek ten wpłynął 3 kwietnia  2013 roku) 
- Poza tym jako radny ma wątpliwości czy Miasto powinno wydawać duŜe pieniądze na  
   zmianę miejscowego planu zagospodarowania  biorąc pod uwagę zapis biskupa „pod  
   warunkiem, Ŝe teren przejdzie na własność kościoła”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zwraca się do Przewodniczącego Rady „o wzięcie w obronę medialną przed tym Panem,  
  poniewaŜ wielokrotnie wyciera sobie buzię, uŜywając moje nazwisko w róŜnych 
  konstelacjach i sytuacjach.” 
- JeŜeli chodzi o uchwałę  zaskarŜoną przez Radnego,  to sprawa jest zamknięta. 
- Pan Przewodniczący nie odczytał nagłówka pisma skierowanego do Pana Janusza   
  Sochackiego – widnieje na nim adres Mickiewicza 11 A. 
- Zadaje pytanie: Skąd i dokąd przychodzi korespondencja dotycząca niewaŜności uchwał. 
Czy przy Mickiewicza 11 A jest biuro Rady Miasta? 
Następnie Radny przedstawił okoliczności zakupu działki i zwracając się do Pana Janusza 
Sochackiego powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  MoŜe nie lubić Rodziny Państwa Skorupów, ale „szanujmy prawo”. 
- „Ma Pan godnie i z kulturą reprezentować Miasto.” 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Jest znuŜony konfliktem obu Panów. 
- Do sprawy włączani są Radni, Pracownicy, Burmistrz i „ośmieszamy się nawzajem” 
- JeŜeli Radni mają do siebie pretensje, to od tego są sądy. 
 
Ad. 27 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radni na sesji zabierają głos nawet wtedy, kiedy nie powinni - i jest to Ŝenujące. 
- Przewodniczący Rady Miasta powinien reagować i zastosować odpowiednie przepisy. 
- Na sesji Rady Miasta Radni załatwiają swoje prywatne sprawy i jest to nieprzyzwoite. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy powiedział, Ŝe prowadzący obrady – Pan 
Przewodniczący – z premedytacją nie udzielił  Mu głosu. 
- Zdarzyło się to juŜ kolejny raz. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  – powiedział, Ŝe: 
- Radny - Pan Michał Saracen - spóźnił się na sesję i bez usprawiedliwienia opuścił obrady. 
- Jest to juŜ kolejne spóźnienie na sesję i jako Przewodniczący Rady nie moŜna powołać 
Radnego – Pana Michała Saracena na sekretarza obrad. 
- Głos odebrał w związku z wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego – Pana 
Zbigniewa Rusaka. 
 
Pan Michał Saracen 
 
„To dlaczego Pan udzielił głosu Burmistrzowi?” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe; 
- Pan Burmistrz jest gospodarzem Miasta i dla dobra Miasta udziela Panu Burmistrzowi 
głosu. 
- „Tak mówi Statut.” 
 
Pan Michał Saracen  
 
„Statut teŜ mówi, Ŝe Pan powinien udzielić mi głosu ad vocem”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W innych miastach w regulaminach moŜna zabierać głos ad vocem tylko raz. 
- W dniu dzisiejszym zostały podjęte waŜne uchwały. 
- „Ile to Ŝycie jest warte”, „Zobaczcie ilu bohaterów leŜy na cmentarzu”, Czy warto docinać?” 
- Ostatnio PapieŜ Franciszek mówił „Abyśmy się  nawzajem szanowali.” 
- JeŜeli ktoś jest katolikiem to powinien tak postępować. 
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Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
„Czy Pan wciela w Ŝycie to co Pan mówi?” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ma nadzieję, Ŝe Pan Zbigniew Rusak nie złoŜy wniosku o zamknięcie dyskusji. 
- Przewodniczący Rady nie potrafi zapanować nad Radą Miasta i nad emocjami. 
Zapytał Radnego – Pana Jacka Dybusa: Kto na sesji  rozmawia na temat  prywatnych spraw ? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Zapytał: Czy Radny nie słyszał rozmowy na temat prywatnego cmentarza ? 
- Powiedział, aby Radny – Pan Maciej Stępień nie pytał, ”bo doskonale wie”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zwracając się do Pana Burmistrza – Jerzego Borowskiego powiedział: 
- śe nie byłoby tyle pytań i wątpliwości przy podejmowaniu uchwały dot. likwidacji 
Sandomierskiego TBS, gdyby Prezes TBS przygotował materiały na komisje Rady Miasta,  
uczestniczył w komisji  i udzielił stosownych wyjaśnień. 
- Nie obraŜa intelektu Pana Burmistrza i tego samego oczekuje od Burmistrza. 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
Powiedział, między innymi, ze: 
-  Po listopadowej ulewie (z 25-26 listopada) Miasto otrzymało z Ministerstwa dotację  
z przeznaczeniem na odwodnienie jego prawobrzeŜnej części. 
- Do dnia dzisiejszego nie robi się nic w sprawie odwodnienia tego terenu. 
- Obawia się czy nie dopuścimy do kolejnego nieszczęścia. 
- Prosi o rozpatrzenie sprawy. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Swój zakres robót  Miasto wykonuje, zakończenie prac przewidziane jest na koniec    
   przyszłego roku. 
- JeŜeli chodzi o przyszłe inwestycje, to naleŜy pytać PSL. 
- Za ten obszar zadań odpowiada Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
- Nie wolno mówić, Ŝe nic się nie robi, bo robi  się duŜo. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi: 
- O inwestycjach , które będą realizowane  na terenie  prawobrzeŜnego Sandomierza: 
                        -  związanych z odwodnieniem Nadbrzezia, Zarzekowic i  Portowej,  
                        -  podniesieniem wałów i in. 
- śe powyŜsze prace są na etapie uzgodnień (pozwoleń na budowę) 
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Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: Czy pieniądze były wycofane, czy nie były? 
 
Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Aby Radny powiedział, o którą ulicę chodzi. 
- śe, podczas powodzi Pan Krzysztof NiŜyński zadzwonił i poprosił Burmistrza o przysłanie 
pogotowia gazowego, bo „Gazomierz syczy”, „Wszystkim syczy” 
„Pan jest oficer. Cienias Pan jest.” 
- Po wyborach Radny przyszedł do gabinetu ze słowami, Ŝe „wszystko będzie dobrze”: 
”całowałeś Pan jak Judasz” 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nic takiego nie miało miejsca. 
- Jeszcze niedawno Pan Burmistrz kochał Marksa i Lenina, teraz Biblię. 
  Co będzie jak przyjdą Chińczycy „Będzie Pan cytował Kim Ir Sena?” 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- Prosi, aby Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta odpowiadali na interpelacje  
i zapytania. 
- Zapytał: Kiedy Pan Burmistrz przyjmie zaproszenie na ulice: Frankowskiego, Asnyka i 
Reymonta ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Odpowiedział, Ŝe w przyszłym tygodniu. 
 
Ad. 28 
                          Zamknięcie obrad. 
 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXVIII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
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Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


